
Passo a passo: 
Solicitação de LTS documental - SEI

Junho - 2022



Passo 1: Cadastrar usuário externo (caso ainda não possua)

Siga as instruções disponíveis em:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cad

astro&id_orgao_acesso_externo=0&infra_hash=1bae3dc93fb9291882d7019b3f114245

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0&infra_hash=1bae3dc93fb9291882d7019b3f114245


Passo 2: Fazer login no SEI como usuário externo

1. Acesse www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno

2. Informe e-mail e senha

3. Clique em "Confirma"

http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno


Passo 3: Iniciar peticionamento

1. Clique em "Peticionamento"

2. Clique em "Processo Novo"
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Passo 4: Selecionar o serviço desejado

1. Digite "licença" em "Tipo do Processo"

2. Clique em "SEPLAG - Perícia Médica -

Licença Tratamento de Saúde"
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Passo 5: Informar dados

Informe o MASP e a regional de perícia 

médica no campo "Especificação"

Obs.: Caso não possua MASP, informe o 

CPF



Passo 5: Anexar a documentação

1. Anexe o arquivo com a 

documentação (atestado 

digitalizado, BIM preenchido e 

documento de identificação)

2. Escreva seu nome no campo 

"Complemento do Tipo de 

Documento"
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Passo 5: Anexar a documentação

3. Selecione "Digitalizado" em 

"Formato"

4. Selecione a opção "Documento 

Original"

5. Clique em "Adicionar"
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Passo 5: Anexar a documentação

Após adicionada, a documentação anexada aparecerá no sistema da seguinte forma:

Caso deseje excluir a documentação anexada, basta clicar no "X" no campo "Ações".



Passo 5: Anexar a documentação

Caso deseje adicionar documentos complementares, basta seguir o passo a passo 

novamente na seção "Documentos Complementares":



Passo 6: Concluir peticionamento

1. Clique em

2. Selecione seu Cargo/Função

3. Insira a senha novamente

4. Clique em "Assinar"
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Passo 7: Retirar Recibo Eletrônico de Protocolo

Para consultar seu Recibo Eletrônico de Protocolo, clique em:

Seu recibo será exibido em uma nova janela.

O comprovante também será automaticamente enviado para o seu e-mail.



Correção ou complementação de documentação

Caso você receba um e-mail, solicitando o a correção ou a complementação da 

documentação enviada:

1. Faça login novamente no sistema

2. Clique em "Peticionamento"

3. Clique em "Intercorrente"
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Correção ou complementação de documentação

4. Informe o número do processo no qual foi feita a solicitação

5. Clique em "Validar"

6. Clique em "Adicionar"
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Correção ou complementação de documentação

7. Anexe a documentação 

solicitada

8. Selecione "Licença" no "Tipo 

de Documento"

9. Informe seu nome em 

"Complemento do Tipo de 

Documento"
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Correção ou complementação de documentação

10. Selecione "Digitalizado" 

em "Formato"

11. Selecione a opção 

"Documento Original"

12. Clique em Adicionar

13. Conclua o peticionamento
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Orientações finais

• Somente serão aceitas as solicitações feitas por usuário externo.

• A partir de 01/06/2022, o e-mail periciamedica@planejamento.mg.gov.br será 

desabilitado.

• Para licenças superiores a 15 dias, o servidor deverá agendar perícia presencial 

pelo Portal do Servidor.

mailto:periciamedica@planejamento.mg.gov.br
https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/pericia-medica

