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Orientação para abertura do Processo Administrativo Eletrônico - PAE 

 

Conforme já informado, a Ufpa iniciou no mês de julho de 2020 a implantação do 

Processo Administrativo Eletrônico (PAE-UFPA). 

De cordo com o cronograma disponível na página https://pae.ufpa.br/cronograma 

teve início dia 04/08 o piloto com o processo de Progressão Funcional por Desempenho 

Acadêmico, portanto todos os processos de progressão a partir desse mês devem ser 

tramitados de forma eletrônica, não sendo mais aceitos processos de progressão de forma 

física. 

Portanto, é necessário que para o início do processo o interessado solicite a 

abertura do PAE via Sagitta. Para isso deve acessar a página da UFPA, clicar no ícone do 

"Sagitta", localizado no menu "Conteúdo", no lado esquerdo da página, na sequência 

informar usuário e senha (o mesmo utilizado para o demais acessos do Sig-Ufpa), na barra 

superior clique em “Nova Chamada”, na sequência deverá selecionar o serviço no ícone 

"Selecione" e clicar em Arqgeral - Arquivo Central (primeiro link da lista). Abrirá uma 

caixa chamada "Protocolo Geral", nela clique em "Processo Administrativo Eletrônico - 

Prot. Geral", na sequência em "Abertura de Processo eletrônico", nesta página há duas 

perguntas frequentes, entre elas a forma que os documentos devem ser anexados à 

chamada, a qual será transcrita ao final deste documento. 

Após selecionar o assunto "Abertura de Processo Eletrônico" deve ser preenchido 

o "Formulário de Abertura de Chamada" com as informações solicitadas no formulário, 

ao finalizar clique em "Criar chamada". Assim que criada a chamada é hora de anexar os 

documentos em formato PDF, para cada documento anexado deve ser escrito na caixa de 

texto um comentário a que se refere o documento anexado, ressaltamos que todos os 

comprovantes podem ser juntados ao relatório formando um único arquivo para anexar( 

mas não pode ser zipado). Finalizada esta etapa, a unidade protocolizadora verificará os 

documentos anexados e realizará o atendimento da chamada cadastrando o Processo 

Administrativo Eletrônico no SIPAC. Identificada alguma inconsistência na 

documentação o solicitante será comunicado via Sagitta pelo servidor que atendeu a 

chamada para que assim possa saná- la, conforme dispõe o tutorial que encaminhamos 

em anexo, nele estão todas as telas descritas acima. 

Ressaltamos que o interessado deve apenas anexar seu relatório e comprovantes, 

a Portaria da banca avaliadora, após aprovação, será anexada pela Secretaria Executiva. 

Em tempo, informamos que o docente que já alcançou a pontuação necessária 

poderá solicitar sua progressão/promoção funcional pelo menos uns dois meses antes do 

término de seu interstício para que não haja perdas financeira, conforme nota apresentada 

no webnário “Operacionalização do processo eletrônico de progressão de docente”. 

Em caso de dúvida entrar em contato pelo e-mail iced@ufpa.br. 
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Como anexar documentos à chamada? 

Após criar a chamada é necessário anexar os arquivos, informando nos 

comentários a que documentos correspondem. 

Exemplo: 

Requerimento - seu respectivo anexo; 

Diploma - seu respectivo anexo 
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Solicitação de Abertura de Processo Administrativo Eletrônico 

 

A solicitação de abertura de processo eletrônico para usuários internos deverá ser feita 
por meio do catálogo de serviços do Arquivo Central, no sistema SAGITTA. O usuário 
deverá abrir a chamada no serviço de protocolo correspondente ao seu processo e, 
posteriormente, anexar os arquivos dos documentos seguindo as seguintes orientações: 

1ª ETAPA 
 

1) Produzir os documentos em aplicações como word, libre office, google docs, etc. 
Tal como é feito atualmente (conforme o exemplo de ofício abaixo); 
OBSERVAÇÃO: Não será realizada a impressão do documento; 
 

Exemplo de ofício. 

 
 

2) A assinatura será feita eletronicamente pela pessoa que estará indicada no 
documento; 

a. Desta forma, nos casos em que secretários ou outros servidores redijam 
documentos para serem assinados pelo gestor da unidade/subunidade é 
importante aprovar o documento com o gestor antes de solicitar a 
abertura do Processo Administrativo Eletrônico; 



  
  

3) Salvar os documentos em arquivos separados, em formato PDF/A; 
4) Em casos de documentos físicos, você deverá realizar a digitalização dos 

documentos observando os padrões descritos no Decreto 10.278, de 19 de 
fevereiro e 2020, apresentados no anexo I deste documento; 

5) Em caso de documentos produzidos em sistemas como SIAFI, SIAPE, SIPAC, 
SIGAC, etc., você deverá fazer o download do documento para anexar à 
solicitação de abertura do PAE. 

6) Após preparar a documentação necessária para abertura de PAE, você deve 
realizar a solicitação e abertura do PAE no sistema SAGITTA; 

 

 
 

 
 

 
 
 

1 – Entre no sistema 

com suas credenciais 

de acesso ao SIG 

2 – Escolha a opção 

“Nova Chamada” 

3 – Selecione o 

catálogo de serviços 

do Arquivo Central 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10278.htm


  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

4 – Selecione a unidade de 

protocolo responsável por 

analisar o seu processo 

5 – Clique na opção “Abertura 

de Processo Eletrônico” 

6 – Preencha os dados do 

Formulário. Em seguida clique 

em “Criar chamada” 



  
  

 
Observações:  
 

• Interessados(as): indica outros servidores interessados no acompanhamento da 
chamada no SAGITTA; 

• Tipo de processo: O tipo de processo que você está solicitando. Exemplo: 
Substituição de Titular de Função; Progressão Funcional por Capacitação, 
Compra e Material Permanente etc. 

• Interessado do Processo: indica os interessados do processo no SIPAC, podendo 
ser servidores, alunos, unidades da instituição, credores e outros (terceiros). 

 

 

 
 
 
Observações: Cada tipo de documento deverá ser anexado de forma independente, 
em formato PDF/A. As solicitações em que houver mais de um tipo de documento em 
um único arquivo digital, o servidor responsável pelo atendimento da chamada solicitará 
o a separação dos tipos documentais em arquivos independentes. Esta observação se 
faz necessária em virtude instrução processual que será realizada no SIPAC – Módulo 
Protocolo para cadastramento do PAE. 

5 – Clique para anexar os 

arquivos dos documentos.  

7 – Informe o tipo de 

documento referente ao 

arquivo que você está 

anexando. Em seguida clique 

em “Comentar”. 



  
  

Após esta primeira etapa, as unidades protocolizadoras verificarão os documentos 
anexados e realizarão o atendimento da chamada cadastrando o Processo 
Administrativo Eletrônico no SIPAC – Módulo Protocolo. 

Caso seja identificada alguma inconsistência na documentação, o atendente da 
chamada orientará o solicitante, por meio do próprio SAGITTA, para saná-la 
(documentos digitalizados ilegíveis, documentos não enviados etc.). 

No momento do cadastro do processo, será indicado o servidor responsável pela 
assinatura dos documentos por meio de autenticação eletrônica, a partir do usuário e a 
senha de acesso do servidor ao SIG-UFPA. 
 



  
  

Assinando Documentos 

 

Esta funcionalidade permite realizar a assinatura digital dos documentos em que você 

foi indicado como assinante. Para acessar a funcionalidade, após entrar no SIPAC, clique 

na opção “Portal Administrativo”, em seguida na opção “Assinaturas Pendentes”. 

 

 

Na tela seguinte, você poderá: 

 

 

 

2 – Clicar em “Assinaturas Pendentes” 

1 – Clicar em “Portal Admin” 

Alterar o documento 

Visualizar o documento 



  
  

 

 

Após visualizar o documento ou realizar as alterações necessárias, proceda da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

Observação: Caso você possua função de chefia, o sistema irá mostrar duas opções: o 

cargo efetivo que você ocupa (Arquivista, Administrador, Contador, Assistente em 

Administração etc.) e a função para a qual você foi designado (Chefe de Divisão, 

Coordenador, Assessor, Diretor etc.). Dessa forma, selecione a opção que condiz com o 

teor do documento: 

Situação 1: Um requerimento pessoal, como o de incentivo à qualificação, deverá 

ter a assinatura normal referente ao cargo efetivo que você ocupa.  

Situação 2: Se o documento apresenta manifestação da UNIDADE ou SUBUNIDADE, 

em que expressa ato/ação do servidor na competência de chefe etc., você deverá 

assinar com a assinatura da função pela qual foi designado. 

Atenção: a senha para os dois casos será a mesma. A diferença será no registro que o 

sistema fará na assinatura do documento. 

3 - Clique aqui para 

assinar o documento 

5 – Clicar em “Confirmar” 

4 – Informar a função e a 

senha (a mesma que você 

utiliza para acessar o SIPAC 



  
  

Cadastro e Documentos na Mesa Virtual – SIPAC 

Este tutorial apresenta o passo a passo para cadastrar um Documento Avulso pelos 

servidores que possuam a permissão de cadastro de documentos na sua 

unidade/subunidade de lotação/exercício. Siga as instruções enumeradas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Entre no Sistema SIPAC, 

com seu usuário e senha. 

2 – Escolha o Módulo Protocolo 

3 – Selecione “Mesa Virtual” 



  
  

 

Em seguida, deverão ser informados os seguintes dados: 

Tipo de documento: é a configuração que assume o documento dentro do seu 

contexto de produção. O tipo de documento se expressa a partir da fórmula: 

Espécie documental + função do documento. Exemplos: Portaria de Designação; 

Requerimento de Auxílio Saúde. 

OBS: os tipos documentais serão gradativamente identificados e cadastrados no 

SIPAC a partir do mapeamento dos processos organizacionais. Por enquanto, 

você deve informar apenas a espécie documental (ex: ofício, carta, folha de 

pagamento, decreto etc.). 

Natureza do documento: indica se o documento é ostensivo (de acesso público) 

ou restrito (possui grau de sigilo). A restrição de acesso possui as seguintes 

hipóteses legais:  

• Controle interno – Art. 26, parágrafo 3º, Lei nº 10.180/2001; 

• Documento preparatório – Art. 7. Parágrafo 3º, Lei nº 12.527/2011; 

• Informação pessoal – Art. 31º da Lei nº 12.527/2011; 

• Investigação de responsabilidade de servidor – Art. 150, Lei nº 

8.112/1990; 

• Sigilo contábil – Art. 1.190, Lei nº 10.406/2002; 

• Sigilo empresarial – Art. 169, Lei nº 11.101/2005; 

• Sigilo fiscal – Art. 198, Caput da Lei nº 5.172/1966. 

Assunto detalhado: resumo informativo do que está registrado no documento. 

Observações: neste campo, devem ser inseridas observações do documento. 

Forma do Documento: 

 Documento Físico: documentos que tramitarão fisicamente; 

Escrever Documento: produzido no próprio SIPAC; 

Anexar Documento Digital: arquivo de documento digital oriundo de 

outro sistema ou obtido por meio de digitalização de documentos físicos; 
 

4 – Na aba “Documentos” 

selecione “Cadastrar Documento” 



  
  

 

 

Escrever Documento 

Permitirá que você redija e formate o documento dentro do próprio SIPAC – Módulo 

Protocolo. Na redação do documento, considere apenas o conteúdo do documental. 

Elementos formais como cabeçalho, identificador, data do documento, etc. serão 

atribuídos pelo próprio sistema. 

 

Há ainda o caso em que alguns tipos de documentos já estão padronizados no sistema. 

Desta forma, você deverá escolher a opção “Carregar modelo” ou “Carregar modelo 

unidade”. 

Após carregar o modelo do tipo de documento, você deve inserir ou alterar dados nos 

campos que estão indicados entre parênteses (____). 

Documento digitalizado 

Para adicionar um arquivo de Documento Digital, siga os seguintes passos: 

6 - Redija o seu documento. Você 

pode usar a barra de ferramentas 

para auxiliar na edição. 

 

5 - Escolha “Escrever 

Documento” 

7 - Clique em “Adicionar Documento" 



  
  

 

Em seguida, o sistema solicitará os seguintes dados: 

Data do documento: data de produção do documento; 

Identificador: número que identifica o documento. Exemplo: Ofício 10/2019 – 

COGED/AC. O que deverá ser informado é somente o número inicial. No caso do 

exemplo, será preenchido apenas como número 10. O ano será informado no 

campo abaixo. 

Ano: ano de produção do documento; 

Unidade de origem: a unidade/subunidade que produziu o documento. No caso 

de documentos produzidos por outros órgãos, este campo não deve ser 

preenchido. 

Data de recebimento: a data em que o documento foi recebido para adição ao 

processo; 

Responsável pelo recebimento: o servidor responsável pelo recebimento do 

documento; 

Tipo de conferência: informar se o documento é: 

Cópia autenticada administrativamente: documentos resultantes da 

digitalização de seus originais. 

Cópia simples: documentos resultantes da digitalização de cópias 

autenticadas em cartório ou administrativamente. 

Arquivo digital: arquivo do documento digitalizado será adicionado ao processo. 

Número de folhas: quantidade de folhas do documento – preenchida 

automaticamente pelo sistema ao anexar o arquivo digital. 

8 - Clique em “Anexar 

Documento Digital" 



  
  

Assinante(s) do documento 

 

Depois de realizar os procedimentos para adicionar o documento, é necessário informar 

quem o assina. Desta forma, você deve clicar na opção “Adicionar assinante”. 

 

  

Sobre as opções de assinatura: 

 Minha assinatura: adiciona a sua assinatura no documento; 

 Servidor da unidade: lista todos os servidores da unidade; 

 Servidor de outra unidade: lista todos os servidores da UFPA; 

 Solicitar indicação de assinantes: solicita indicação de assinante para 

alguma unidade. A unidade irá receber a solicitação e indicar o assinante; 

 Grupo de assinantes: grupos com assinantes previamente definidos pela 
unidade. 
 

9 - Clique em “Adicionar Assinante” 

11 – Clicar em “Continuar” 

10 - Escolher a opção de 

assinatura 



  
  

 
 
 

 

 

 

Observação: Nos casos de produção de documentos para permanecer na própria unidade, 

informe-a como unidade de destino e, em seguida, clique em “Continuar”. 

12 – Clicar em 

“Continuar” 

13 – Inserir o Interessado do 

documento. Em seguida, clicar 

em “Continuar”. 

14 – Informar a unidade e 

origem do documento 

“Própria Unidade”. Em 

seguida, escolher o 

destino do documento e 

clicar em “Continuar”. 



  
  

 

 

 

15 – Você pode pré-

visualizar o documento 

16 – Clique em “Confirmar” 

17 – Clique para visualizar o 

documento. 
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