


Extensão Projetada e Desenvolvida pela Anatel, que adiciona novas
funcionalidades ao Sistema Eletrônico de Informações, com o intuito
de aperfeiçoar o uso e a navegação do SEI.

O SEI++ permite ativação de novas funcionalidades além dasO SEI++ permite ativação de novas funcionalidades além das
funções básicas do Sistema Eletrônico de Informações.

Com o SEI++, o usuário pode personalizar o seu navegador com os
recursos que são mais importantes para suas atividades.



Prazo de Atendimento

Inclui na tela de Controle de Processo, a coluna Prazo e realiza o controle do prazoInclui na tela de Controle de Processo, a coluna Prazo e realiza o controle do prazo
de atendimento se for atribuído Marcador sobre o processo com o texto iniciando
no formato ATE dd/mm/aaaa



Quantidade de Dias

Inclui na tela de Controle de Processo a coluna Dias e realiza o controle do prazoInclui na tela de Controle de Processo a coluna Dias e realiza o controle do prazo
de atendimento se for atribuído Marcador sobre o processo com o texto iniciado
formato dd/mm/aaaa.



Ordenação das Tabelas

As tabelas de Recebidos e Gerados disponíveis na tela Controle de Processos

automaticamente se tornam ordenáveis por idade do processo (do mais novo para o
mais antigo ou vice-versa) ou por atribuição (o que torna possível agrupar os
automaticamente se tornam ordenáveis por idade do processo (do mais novo para o
mais antigo ou vice-versa) ou por atribuição (o que torna possível agrupar os
processos atribuídos para cada usuário), sejam eles gerados ou recebidos pela sua
unidade.



Tema SEI Black

Permite que você altere o tema de fundo padrão do SEI para o tema preto com altoPermite que você altere o tema de fundo padrão do SEI para o tema preto com alto
contraste.



Checar Bloco de Assinaturas

Caneta Vermelha: Blocos disponibilizados para a minha área
Caneta Azul: Blocos disponibilizados pela minha áreaCaneta Azul: Blocos disponibilizados pela minha área
Caneta Amarela: Blocos abertos na unidade
Caneta Verde: Blocos retornados para a unidade



Menu do sistema suspenso

Clicando na logo do SEI você oculta e disponibiliza o Menu do SEI



Atalho para novo documento

Atalho para novo documento ao clicar em todos documentos abertos na árvore



Filtragem e pesquisa de processos



Copiar o número do processo e do 
documento



Visualização da “Anotação do Processo” 
na Árvore de Documentos




