
 
Passo a Passo 

Adicional Insalubridade/ Periculosidade

Abertura de processo por servidor



Acessar o sistema em: www.uff.br/sei

No campo usuário: digitar CPF
No campo senha: digitar senha do IDUFF

Clicar em “acessar”
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Antes de abrir o processo, acessar a BASE DE CONHECIMENTO para consultar o fluxo do processo e 
outras orientações relevantes, tais como documentos necessários, legislação e outras.

Digitar a palavra INSALUBRIDADE no campo de pesquisa e em seguida clicar em pesquisar.



Ao abrir as opções, o servidor deverá clicar no link ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/ 
PERICULOSIDADE para visualizar as informações. 

É imprescindível a leitura da base de conhecimento antes da abertura do processo!
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Após ler a base de conhecimento, acessar o menu INICIAR PROCESSO e em seguida selecionar o tipo de 
processo que deseja abrir: Se for Adicional de insalubridade, clicar em “Pessoal: Adicional de 
insalubridade”, se for periculosidade, clicar em  “Pessoal: Adicional de periculosidade”.
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Atenção: 

Conforme estabelecido na ON nº 4/2017, art. 4º, os adicionais de insalubridade, de 
periculosidade e de irradiação ionizante, bem como a gratificação por trabalhos 
com raio-x ou substâncias radioativas, estabelecidos na legislação vigente, NÃO 
SE ACUMULAM, tendo caráter transitório, enquanto durar a exposição. Logo, o 

servidor vai optar por abrir um ou outro processo.
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Ao abrir a tela Iniciar Processo, preencher o campo de ESPECIFICAÇÃO com o NOME DO 
INTERESSADO, MÊS E ANO. 

Em seguida preencher o campo INTERESSADO com o nome do interessado, marcar o nível de acesso 
como “público” e salvar.



Se o servidor ainda tiver alguma dúvida sobre os procedimentos do processo e quiser consultar novamente 
a base de conhecimento, é só acessar a letra “B” que fica do lado direito do nº do processo.
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Incluir requerimento de adicional de insalubridade ou periculosidade no processo.
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Selecionar o tipo de requerimento: REQUERIMENTO PARA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
(FORMULÁRIO) ou REQUERIMENTO PARA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
(FORMULÁRIO). 

Atenção: Incluir o requerimento condizente com o adicional que está sendo requerido no processo. 
Lembrando que os adicionais não se acumulam.
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Preencher o  requerimento.
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Ler as informações e confirmar os dados.



Confirmar o nível de acesso do processo no menu “ consultar/alterar documento”.
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Assinar requerimento, clicando no ícone “ assinar documento”.
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Atribuir processo para chefia assinar o requerimento. 
Selecionar o processo na coluna de processos gerados e clicar no ícone “Atribuição de processos”.



Clicar  no nome da sua chefia e depois em salvar.
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O servidor deverá informar à chefia que atribuiu o processo para ele e pedir que assine o requerimento.

A chefia irá acessar o SEI e selecionar a opção “processos atribuídos a mim” .

18



Chefia: clicar no nº do processo, em seguida no requerimento.
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Chefia: assinar requerimento clicando no ícone “assinar documento”.
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Chefia: voltar a tela de controle de processo, selecionar o processo do servidor, clicar no ícone “Atribuição 
de processo” e selecionar o nome do servidor.
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Ao receber processo de volta, o servidor deve checar se a chefia assinou o requerimento.

Atenção: Se não constarem as  devidas assinaturas (SERVIDOR E CHEFIA) no requerimento, o processo 
não poderá ser analisado e retornará para o servidor.
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Encaminhar o processo para SRF/DAC:

Selecionar o processo e em seguida clicar no ícone “enviar processo”.
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Ao abrir a tela “Enviar processo”, selecionar o setor SRF/DAC no campo “unidades” e em seguida, clicar 
em enviar.
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Acompanhar todo o trâmite do processo.
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Atenção: 

Os adicionais de radiação e substâncias ionizantes ainda NÃO estão tramitando 
pelo SEI. Logo, o servidor que for requerer esses adicionais deverá imprimir o 

requerimento de raio-x e o termo de opção disponíveis no site da PROGEPE, no 
link: http://www.uff.br/?q=servico/requerimento-adicional-de-insalubridade, 

preenchê-los, anexar a documentação necessária e em seguida abrir processo no 
protocolo. 
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http://www.uff.br/?q=servico/requerimento-adicional-de-insalubridade

