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Ofício Circular 1/2022 - DIREG/CEFET/RJ

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.

Aos

Diretores Sistêmicos

Diretores de Unidades de Ensino

Cefet/RJ

Prezados Diretores,

Considerando a implantação do Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP, no Centro Federal de

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet-RJ;

Considerando que a partir desta implantação todos os processos administrativos do Cefet-RJ passarão a

ser produzidos, tramitados e armazenados no referido sistema eletrônico;

Considerando que o SUAP só permite a abertura de processos administrativos eletrônicos previamente

cadastrados e parametrizados na plataforma supracitada.

A Comissão de Implantação do Processo Eletrônico divulga para toda a comunidade o

resultado do levantamento de atividades que demandam abertura de processo administrativo. (a lista

com as tipologias processuais que serão incluídas no SUAP seguirá em anexo).

Ainda objetivando promover o diálogo com os servidores de todo o Cefet/RJ e buscando

minimizar a ocorrência de inadequações, a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, através

deste Ofício-Circular informa que está aberto como um mecanismo de caráter consultivo e de

participação social, consulta pública com a finalidade de receber contribuições acerca da listagem de

processos administrativos que serão incluídas no SUAP.

Haverá duas formas de participações:

Sugestões referentes a alterações em processos já levantados – Nesse caso o servidor

deverá encaminhar correspondência eletrônica para o endereço: arquivogeral@cefet-rj.br

colocando no assunto “consulta pública de tipos de processos” e informar no corpo do e-mail quais

as sugestões de modificações e em qual processo;

Sugestões referentes a inclusão de tipo de processo da listagem  – Caso o servidor

identifique que alguma atividade desempenhada pelo seu setor ocasiona a abertura de processo

administrativo e não foi levantada pela Equipe de Gestão de Documentos da Comissão de

Implantação do Processo Eletrônico ele poderá demandar a inclusão dessa atividade através do

preenchimento de formulário que seguirá em anexo. Após o preenchimento o formulário deverá ser




