
TERMO DE ACEITAÇÃO DAS  
CONDIÇÕES DE USO DO SEI NA EMBRAPA

(Usuário externo ou usuário colaborador)

1. Eu,  _______________________________________________________________________ , 
[nacionalidade] ___________________, [estado civil] ______________, inscrito no CPF 
sob o n.º _________________, (no caso de estrangeiro informar o n.º do passaporte: 
___________, e o país emissor _______________________), residente e domiciliado no 
endereço ___________________________________________________________________, 
na cidade ___________________________________, no estado _________________, País 
____________________, telefone (___)_______________, e-mail (pessoal de uso privativo) 
______________________________, declaro, para os devidos fins perante a Embrapa, que li 
e estou de acordo com as normas e procedimentos relacionados ao Uso do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), conforme definido na Norma n.º 037.001.002.002. 

2. Como consequência, admito como válido, para todos os efeitos legais, os documentos produ-
zidos e assinados de forma eletrônica por meio do SEI, responsabilizando-me integral e pesso-
almente pelo uso das informações a que tiver acesso em decorrência do meu cadastro como 
usuário do Sistema e pelos atos praticados por meio de meu login e senha de acesso, ciente de 
que serei responsabilizado pelo uso indevido, as quais serão passíveis de apuração civil, penal 
e administrativa.

3. Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade: 

a) a veracidade das informações prestadas neste termo, bem como a originalidade e inte-
gralidade dos documentos de identificação a serem encaminhados;

b) o sigilo da senha de acesso;

c) a confecção dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos 
pelo Sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos ele-
tronicamente;

d) a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados eletronica-
mente até que decaia o direito da Administração Pública de rever os atos praticados no 
processo, para que, caso solicitado sejam apresentados à Embrapa para qualquer tipo 
de conferência.

4. Estou, ainda, ciente de que:

4.1. os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do re-
cebimento pelo SEI-Embrapa e consideram-se tempestivos se praticados até às 23 horas e 59 
minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília/
DF, independente do fuso horário em que me encontre;
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4.2. para que o meu cadastro seja liberado, a documentação a seguir indicada deve ser entre-
gue para avaliação. Após a entrega da documentação, caso não exista nenhuma pendência, o 
Cadastro do Usuário Externo no SEI será liberado em até dois dias úteis.

4.3 Para que o cadastro seja liberado o Usuário deverá:

4.3.1 Enviar a Embrapa por e-mail:
a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa assinado digitalmente 

por meio de Certificado Digital;
b) Cópia em PDF do RG e CPF, ou de outro documento de identificação oficial com foto no 

qual conste CPF;

c) Cópia do comprovante de residência.

4.3.2 Enviar pelos correios:
a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa, preenchido e assinado 

com assinatura idêntica ao documento apresentado, com reconhecimento de firma por 
autenticidade/veracidade em Cartório;

b) Cópia de documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF;
c) Cópia do comprovante de residência.

4.3.3 Apresentação pelo signatário em uma das Unidades da Embrapa ou por terceiros em 
uma das Unidades da Embrapa.

a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa, preenchido e assinado 
com assinatura idêntica ao documento apresentado, para a autenticação administrativa 
por meio de cotejo com o documento original ou com reconhecimento de firma por au-
tenticidade/veracidade em Cartório;

b) Cópia de documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF;
c) Cópia de comprovante de residência.

4.4 O endereço e o e-mail constante do “Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na 
Embrapa” devem ser os mesmos informados no momento do cadastro da solicitação de creden-
ciamento no Portal da Embrapa.

4.5 No caso de alteração de dados cadastrais encaminhar e-mail para sge.sei@embrapa.br.

4.6 Documentos apresentados de forma divergente dos exigidos não serão aceitos e a não 
efetivação do envio dos documentos em até 30 dias implica no cancelamento do cadastro.

4.7 Eventual erro de transmissão ou recepção de dados não imputáveis a falhas do SEI ou de 
sistema integrado, não servirão de escusa para o descumprimento de obrigações e prazos.

________________________, ____________
(local e data)

______________________________________
Assinatura
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