TERMO DE ACEITAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DE USO DO SEI NA EMBRAPA
(Usuário externo ou usuário colaborador)

Eu,_______________________________________________________, [nacionalidade] ________________,
[estado civil] ____________________, portador do RG nº ___________________, inscrito no CPF sob o
nº _______________, residente e domiciliado em [cidade/estado] ____________________________________,
no endereço _____________________________________________________________________________,
telefone (___)____________, e-mail _________________________________, 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 nº 037.001.002.002.
Como consequência, admito como válido, para todos os efeitos legais, os documentos produzidos e assinados
de forma eletrônica por meio do SEI, responsabilizando-me integral e pessoalmente pelo uso indevido 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. Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade:
I-

O sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;

II - 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 eletronicamente;
III - A conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados eletronicamente 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;
Estou, ainda, ciente de que:
I-

Os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento
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;

II - Para efetivação do meu cadastro, devo:
a) Apresentar-me ao Protocolo de umas das Unidades da Embrapa, portando, juntamente com o original do presente Termo a ser assinado no momento da finalização do cadastro, os seguintes documentos:
• Comprovante de Residência [original e cópia para fins de autenticação administrativa]; - Registro Geral (Identidade) e CPF [original e cópia para fins de autenticação administrativa]; e,
• Procuração com poderes especiais, em caso de finalização do cadastro por terceiros, e Registro Geral (Identidade) e CPF [original e cópia para fins de autenticação administrativa] do
procurador.
b) Alternativamente, enviar, pelos Correios, o original do presente Termo assinado e com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas em cartório dos documentos indicados
na alínea “a” para o seguinte endereço:
Sede da Embrapa – Protocolo Central
Parque Estação Biológica - PqEB s/nº.
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4000

_____________________________, ____/____/______  _______________________________________
(local e data)
Assinatura

