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PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SEI

CADASTRO DE USUARIO EXTERNO

Para realizar o cadastro como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações –
SEI, o(a) candidato(a) deverá seguir os seguintes passos:

I.Acessar o site do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, por meio do endereço
eletrônico: 

https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

II.Ao abrir a página de usuário externo, clicar na opção “Clique aqui para continuar”;

III.Ao acessar a página de cadastro, preencher todos os campos solicitados e clicar em
enviar;

IV.Ao preencher o cadastro, o candidato(a) receberá automaticamente um e-mail de
confirmação com as informações dos documentos que devem ser encaminhados para
efetivação do cadastro;

V.O(A) candidato(a) deverá encaminhar e-mail para atendimento.concurso@unifesp.br –
Assunto: Cadastro de Usuário Externo – Edital n° xxx/xxxx, contendo, no corpo do e-mail,
o nome completo, o e-mail cadastrado e o CPF. A Coordenadoria de Gestão de Vagas e
Concursos – CGVC encaminhará um e-mail confirmando a liberação do cadastro.
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ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACOES - USUÁRIO EXTERNO

Após enviar os documentos solicitados e receber a confirmação do cadastro de usuário
externo no e-mail, o(a) candidato(a) deverá acessar novamente o endereço eletrônico:
https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0

I.Ao abrir a página, o(a) candidato(a) deverá realizar o login no sistema digitando o e-mail
e a senha escolhida no momento do cadastro;
II.Ao acessar o sistema, clicar em peticionamento/ processo novo e seguir as orientações
abaixo:
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A.    Concurso Público: alteração cadastral

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: alteração cadastral”.

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura do
concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital 100/2020.
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Imagem 4: Documentos essenciais: selecionar “Documento oficial de identificação com foto; clicar
em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em todo o
território nacional, frente e verso.

Imagem 5: Documentos Complementares: selecionar “Anexo”; clicar em “Escolher Arquivo” e
anexar o comprovante dos dados que deseja alterar.

a) Nome: inserir cópia da certidão de nascimento ou casamento frente e verso.
b) Endereço: inserir cópia do comprovante de endereço.
c) Telefone: inserir cópia da conta de telefone.
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Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher o
formulário de alteração cadastral.

Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações do edital de abertura para anexação dos documentos.
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B.    Concurso Público: atendimento especial

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SEI

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: atendimento especial”

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura
do concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital
100/2020.

Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher
a solicitação de atendimento especial.
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Imagem 5: Documentos Complementares: selecionar “Anexo”; clicar em “Escolher Arquivo” e
anexar os documentos que deseja complementar.

Imagem 4: Documentos essenciais: selecionar “Documento oficial de identificação com foto;
clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em todo o
território nacional, frente e verso.
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Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações do edital de cancelamento para anexação dos documentos.
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C.    Concurso Público: cancelamento do edital

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: cancelamento de edital”

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura
do concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital
100/2020.

Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher
o termo de ciência e restituição de taxa.
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Imagem 4: Documentos essenciais: a) selecionar “Documento oficial de identificação com
foto; clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em
todo o território nacional, frente e verso;
b) selecionar “Cancelamento: boleto da taxa de inscrição”, clicar em “Escolher Arquivo” e
anexar o boleto de inscrição obtido no sítio eletrônico http://concurso.unifesp.br após a
realização da inscrição;
c) selecionar “Comprovante de conta corrente”, clicar em “Escolher Arquivo” e anexar
comprovante de conta corrente.

Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações do edital de cancelamento para anexação dos documentos.
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D.    Concurso Público: isenção da taxa de inscrição
 

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: isenção da taxa de inscrição”

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura
do concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital
100/2020.
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Imagem 4: Documentos essenciais: a) selecionar “Documento oficial de identificação com foto;
clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em todo o
território nacional, frente e verso;
b)selecionar “Isenção: boleto da taxa de inscrição”, clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o
boleto de inscrição obtido no sítio eletrônico http://concurso.unifesp.br

Imagem 5: Documentos complementares: selecionar “Comprovante de inscrição no Cadastro
Único” ou “Comprovante de doador de medula óssea e anexar o documento comprobatório.

Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações do edital de abertura para anexação dos documentos.
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Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher a
solicitação de isenção da taxa de inscrição.
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E.Concurso Público: reposicionamento
 

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: reposicionamento”

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura
do concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital
100/2020.
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Imagem 4: Documentos essenciais: selecionar “Documento oficial de identificação com foto;
clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em todo o
território nacional, frente e verso.

Imagem 5: Documentos Complementares: selecionar “Anexo”; clicar em “Escolher Arquivo” e
anexar os documentos especificados pela Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos.

Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações da Coordenadoria de Gestão de Vagas e Conursos para anexação dos
documentos.
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Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher a
solicitação de reposicionamento.
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F.Concurso Público: vistas ao processo
 

Imagem 1: Selecionar o tipo de processo “Concurso Público: vistas ao processo”.

Imagem 2:     Especificação: preencher com a área/subárea e o número do edital de abertura
do concurso ou processo seletivo simplificado. Exemplo: Medicina/Cardiologia, edital
100/2020.
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Imagem 4: Documentos essenciais: selecionar “Documento oficial de identificação com foto;
clicar em “Escolher Arquivo” e anexar o documento de identificação com foto válido em todo o
território nacional, frente e verso.

Imagem 5: Documentos Complementares: selecionar “Anexo”; clicar em “Escolher Arquivo” e
anexar os documentos que deseja complementar.

Todos os documentos deverão ser anexados em jpg, jpeg, pdf ou png.
Seguir as orientações do edital de abertura para anexação dos documentos.
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Imagem 3: Documento principal: clicar em “clique aqui para editar conteúdo” para preencher
o requerimento de vistas ao processo.
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