TUTORIAL PROCESSO ELETRÔNICO - SUBSTITUIÇÃO

No menu lateral selecionar Processos Eletrônicos >> Processos – clicar no botão verde Adicionar Processo Eletrônico

No campo Interessados digitar o nome para procurar, deve-se incluir o servidor titular e o substituto.
Preencher os campos conforme se segue:
Interessado: [ preencher nome do titular e do substituto]
Tipo de processo: [ Pessoal: Substituição de Função]
Assunto: [ Substituição por motivo de XX no período de XX a XX ]
Setor criação: [ selecionar seu setor ]
Clicar no botão cinza SALVAR

Clicar no botão verde UPLOAD DE DOCUMENTO EXTERNO para anexar o Formulário – Substituição.

Na tela seguinte, deve-se anexar o Formulário – Substituição (em formato PDF) devidamente preenchido e com todas as assinaturas, em seguida clicar em Salvar.
Obs. Há a opção de imprimir o formulário, colher as assinaturas e digitalizar o documento, ou colher as assinaturas digitais via e-mail ou incluir o formulário com a assinatura
digital do titular, solicitar a assinatura do substituto e agente autorizador encaminhando via SUAP (nesse caso, a cada assinatura é necessário o upload do formulário).
Atenção: O FORMULÁRIO, COM TODAS AS ASSINATURAS, DEVE SER ENCAMINHADO A CAB-SLT COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 5 DIAS ÚTEIS DO INÍCIO DO PERÍODO DA
SUBSTITUIÇÃO PARA EMISSÃO DA PORTARIA (O PAGAMENTO É A PARTIR DA DATA DA PORTARIA). No caso de solicitar a assinatura via SUAP, os encaminhamentos devem
ocorrer antes desse prazo, sendo os interessados os responsáveis por acompanhar os trâmites e encaminhar o processo à CAB-SLT.

Após anexar o formulário, encaminhar o processo para CAB-SLT, clicando no botão azul ENCAMINHAR.

Digitar no setor de destino CAB-SLT (COORDENADORIA DE APOIO A DIREÇÃO) e clicar no botão SALVAR.

No menu TRÂMITE deverá aparecer CAB-SLT: Aguardando recebimento.

Após inclusão da Portaria, a CAB-SLT deverá encaminhar o processo para CGP-SLT realizar os lançamentos sistêmicos.

Os interessados devem acompanhar os trâmites do processo eletrônico até a finalização pela CGP-SLT.

