
 
 
 

O modelo deste documento é de propriedade do Governo do Estado da Bahia Versão 1.0 

Elaborado em 01/03/2016 Emitido em 06/07/2018 1 / 4 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Orientação Técnica nº 01 
 

Histórico SEI Bahia 

 
 

 
 

 
 

Versão 2.0 – Jun/2018 
 



 
 
 

O modelo deste documento é de propriedade do Governo do Estado da Bahia Versão 1.0 

Elaborado em 01/03/2016 Emitido em 06/07/2018 2 / 4 
 

1 HISTÓRICO SEI BAHIA 

1.1 Projeto Papel Zero 

 
O Projeto Papel Zero teve início em meados de 2012 na Secretaria de Administração do Estado da 
Bahia - SAEB com objetivo de eliminar o papel dos processos de negócio (administração) do 
Estado da Bahia.  
 
A partir daí, iniciaram-se os estudos para definição de escopo do projeto e em seqüência a 
prospecção de um software que permitisse a eliminação gradual do papel na Administração 
Pública do Poder Executivo do Estado da Bahia. 
 
Os estudos e prospecções continuaram até o ano de 2014. Neste período, algumas empresas 
foram contatadas e estudos de viabilidade e análise de aderência foram produzidos.  
 
Ainda em 2014, foi prospectado o Sistema Eletrônico de Informações - SEI, que já funcionava em 
algumas instituições do Brasil. O SEI é um software desenvolvido em 2010 pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região - TRF4, no Estado do Rio Grande do Sul, e em funcionamento neste 
Tribunal desde então.  
 
As informações coletadas e prospectadas indicavam que o SEI era um software estável, de 
excelente usabilidade e como característica principal a libertação do papel como suporte físico 
para processos e documentos institucionais.  
 
O SEI é um sistema de gestão de processos e documentos escolhido como a solução de processo 
eletrônico no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) e disponibilizado, 
gratuitamente, como Software de Governo mediante celebração de acordo de cooperação com o 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  
 
Iniciou-se os estudos detalhados sobre a aplicação, com análise de aderência realizada. 
Paralelamente, foram realizadas visitas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 Bahia 
com objetivo de verificar o uso do SEI na Instituição.  
 
Em 2015, após apresentação do SEI pelo Diretor Geral do TRF4, Luiz Izidoro Zorzo, e da Gestora 
Nacional do SEI, Patrícia Valentina, o SEI foi escolhido como software capaz de permitir a 
eliminação do papel na abertura de processos administrativos no Poder Executivo do Estado da 
Bahia.    
 
O Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado da Bahia e o Ministério do 
Planejamento foi assinado em dezembro de 2016.  
 
Com base no relatório de implantação elaborado pelo Grupo de Trabalho formado em 2016, o 
Governo do Estado da Bahia iniciou a implantação do processo piloto em março de 2017. 
 
O tipo de processo escolhido como piloto foi o “Processo de Aquisição de Materiais/Contratação 
de Serviço por Dispensa de Licitação até R$ 8.000,00”, oficializado por meio da Portaria Saeb nº 
478, de 24/03/2017. Elaborado no âmbito da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, o 
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documento refere-se ao primeiro processo eletrônico da história da administração pública 
estadual.  
 
Em 30 dias 54 processos foram criados no SEI e 02 foram finalizados com o uso do sistema. 

1.2 Implantação do SEI Bahia 

 
De acordo com o Decreto que estabelece o SEI Bahia como sistema oficial para gestão de 
processos e documentos no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder Executivo do Estado da 
Bahia.  
 
Sendo de uso obrigatório para todos os órgãos da administração direta, autarquias, fundações, 
fundos especiais e pelas empresas estatais dependentes a implantação do SEI Bahia deve seguir 
os direcionamentos previstos na Orientação Técnica SEI Bahia nº 03, que se refere a implantação 
de processos no SEI Bahia. 

1.2.1 Capacitação 

 
A Administração Central do SEI Bahia capacitou tecnicamente 03 profissionais do quadro de 
instrutores internos formados pela Universidade Corporativa do Estado da Bahia (UCS) / 
Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) para atuar como preceptores do SEI 
Bahia. 
 
O primeiro ciclo de treinamentos, realizado entre maio e junho de 2017, capacitou 
aproximadamente 435 funcionários públicos dos 75 Órgãos do Governo. Em paralelo, recomenda-
se também a participação no curso virtual SEI! USAR, oferecido gratuitamente pela Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP). 
 
O treinamento do SEI Bahia passa a compor o Programa de Capacitação do Estado.  

1.2.2 Equipe 

 
A primeira equipe a trabalhar no SEI Bahia foi composta pelos servidores Wivisson de Ataíde 
Santos Brito, Sandoval Medeiros, Thalita Ribeiro, Adriana Lacerda, Monica Santos, Maria das 
Graças Portugal e Jaqueline Brandão, e tinham como principal objetivo realizar a implantação no 
SEI Bahia no âmbito da SAEB, com realização de configurações, parametrização, homologação e 
implantação do primeiro tipo de processo eletrônico (piloto). 
 
Em março de 2017, a equipe passou por reformulação quando Geisiane Dias Magalhães e Dalila 
Batista passaram a integrar a equipe. Em seguida, a arquivista Adriana Sousa Silva, servidora do 
Arquivo Público do Estado da Bahia, unidade da Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia passou a colaborar com o grupo. 
 
A liderança do projeto foi alterada em 09 de maio de 2017 com a saída de Wivisson de Ataíde 
Santos Brito e a entrada de Anderson Vasconcelos Prazeres. 
 
Sandoval José Medeiros, servidor da Prodeb, também deixou de fazer parte da equipe de 
implantação do SEI Bahia em 30 de maio de 2017, quando Jamille Romeu e Alex Correia 
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passaram a integrar o grupo. Em 1º de agosto de 2017 Marcio Souza, também passou a fazer 
parte da equipe. 
 
Em julho de 2017, Geisiane Magalhães foi deslocada para outro projeto deixando de fazer parte 
da equipe. 
 
Em Maio de 2018, André Passos, Joelma Gonzaga e Silvio Antônio Santos foram alocados a 
equipe. 
 
A equipe é composta atualmente por: 
 

 Anderson Vasconcelos Prazeres - Coordenador do SEI Bahia 

 Maria Adélia Filadelfo Teixeira Silva  - Líder do Projeto 
 Adriana Sousa Silva 
 André Luis Passos da Silva 
 Dalila Leal Batista 
 Jaqueline Pereira Brandão 
 Jamille Sandes Ferreira Romeu 

 Joelma Oliveira Gonzaga do Nascimento 
 Márcio Oliveira Souza 
 Silvio Antônio Silva Santos Santos  
 Thalita Silveira Ferraz Ribeiro 

1.2.3 Gestão Documental 

 
A gestão de documentos no SEI Bahia é realizada pela equipe do Arquivo Público do Estado da 
Bahia, unidade da Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia de acordo 
com os procedimentos previstos nos instrumentos legais pertinentes. 

1.2.4 Service Desk 

 
O atendimento aos usuários internos do SEI Bahia devem ser realizados por meio da abertura de 
chamadas pela ferramenta online corporativa da Prodeb, pelo Administrador Local do Órgão. 
 
O service desk tem como objetivo estreitar a comunicação entre o Administrador Local do Órgão 
e a Administração Central do SEI Bahia, centralizar o atendimento e controlar as ações 
executadas.  
 
Para maiores informações deve-se consultar a Orientação Técnica nº 04. 


