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ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DE USUÁRIOS EXTERNOS NO SEI-CGU

Realizando cadastro no SEI-CGU

Para cadastrar-se no SEI- CGU, clique aqui. 

O sistema exibirá a tela de acesso para usuários externos. 

Clique no link “ Clique aqui se você ainda não está cadastrado” e siga o procedimento.

https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0


• Preencha todos os dados cadastrais solicitados, informando corretamente os dados pessoais 

e o e-mail/senha para acessar o sistema.

• Após o preenchimento do formulário de pré-cadastro, o sistema enviará automaticamente um e-

mail listando a documentação necessária que deverá ser enviada via Protocolo Digital da CGU. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/protocolo-digital


ORIENTAÇÕES PARA PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SEI-CGU

Existem duas formas de peticionamento dentro do sistema SEI:

• Peticionamento Novo: forma de peticionamento em que um novo NUP de processo é gerado;

• Peticionamento Intercorrente: forma de peticionamento em que o pedido é inserido em um

processo já existente.



1. Para um novo Peticionamento, selecione no menu lateral  a opção: “Peticionamento -

Processo novo” 

PETICIONAMENTO NOVO



2. Após observar as Orientações Gerais, escolha um Tipo de Processo para iniciar o 

peticionamento.



3. Preencha todos os campos na tela “Peticionar Processo Novo” e realize o upload do documento 

principal. 

Obs: Todos os campos são de preenchimento obrigatório



4. Ao clicar em ‘Peticionar’, uma nova janela será aberta onde o usuário será avisado de todas 

as responsabilidades exclusivas.

5. Para concluir o peticionamento, selecione o ‘cargo/função’ e insira a senha de acesso ao 

sistema.

Obs: Ao peticionar como Cidadão, selecione a opção ‘cidadão’ dentro do menu de cargo/função.



6. O Peticionamento é confirmado quando exibe o ‘Recibo Eletrônico de Protocolo’.

7. O usuário também receberá um e-mail confirmando a realização do Peticionamento.



1. Para peticionamento em processo já existente, selecione ‘Peticionamento – Intercorrente’ 

2. Informe o número do processo já existente, incluindo o dígito verificador e clique em ‘Validar’.

O Tipo do processo carregará automaticamente, para prosseguir clique em ‘Adicionar’.

PETICIONAMENTO INTERCORRENTE



3. Após validar o número do processo o sistema irá exibir uma tela para que o usuário realize a 

inclusão dos documentos. Poderá ser anexado quantos documentos forem necessários.

Realizado o upload dos arquivos, clique em ‘Peticionar’.



4. Ao clicar em ‘Peticionar’, uma nova janela será aberta onde o usuário será avisado de todas 

as responsabilidades exclusivas.

5. Para concluir o peticionamento, selecione o ‘cargo/função’ e insira a senha de acesso ao 

sistema.

6. O Peticionamento é confirmado quando exibe o ‘Recibo Eletrônico de Protocolo’.

7. O usuário também receberá um e-mail confirmando a realização do Peticionamento.

8. Clique em ‘Recibos Eletrônicos de Protocolo’ no menu lateral, para visualizar todos os 

peticionamentos realizados.



A equipe da Central de atendimento ao usuário do SEI na CGU

está disponível para atendimento e orientações pelos seguintes

meios:

E-mail: sei@cgu.gov.br

Telefone: (61) 2020-6982

mailto:sei@cgu.gov.br

