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Mensagem ao Servidor
O Guia do Servidor Público da SEAD é uma ferramenta 

de conexão entre a gestão e os agentes públicos do Estado do 
Amapá, em especial, os que atuam nesta Secretaria.

É um canal de informação e acolhimento para os novos 
servidores, atualização para os que já exercem suas atividades 
laborais e uma fonte de consulta para toda a sociedade.

Este Guia faz interfaces importantes ao tratar desde 
a estrutura administrativa da SEAD; direitos, deveres, 
responsabilização e conduta do servidor; suporte sobre 
legislação das categorias, abordagem dos sistemas digitais do 
Poder Executivo do Estado, dentre outros temas.

Por fim, é uma iniciativa que estreita laços e valores com 
a peça fundamental na execução das políticas públicas e a 
prestação de serviços aos cidadãos: O SERVIDOR PÚBLICO.
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Introdução
O Guia do Servidor Público, elaborado pela Secretaria de Estado de 

Administração, visa oferecer a você, servidor, na forma de uma cartilha de 
orientações, um material que contenha uma compilação de informações úteis 
sobre seus direitos, deveres, responsabilidades, ferramentas de trabalho e 
também conhecimentos a respeito da Secretaria de Administração. 

Nesse sentido, o Guia aborda diversos temas por meio dos quais se 
poderá, de forma didática e interativa, conhecer um pouco mais dos aspectos 
práticos e conceituais que envolvem o seu dia a dia de trabalho, a fim de facilitar 
a condução das atividades laborais na SEAD e proporcionar o entendimento 
sistêmico do funcionamento da Secretaria.

Os capítulos do Guia versam sobre temas diversificados e compreendem 
assuntos como a estrutura da SEAD; primeiros passos do novo servidor público 
da SEAD; legislação das categorias; ética do servidor; sistemas informatizados; 
teletrabalho e GEA no meio digital. 

Com este Guia, espera-se que você, servidor público da SEAD, tenha um 
companheiro de fácil e rápido acesso que possa lhe proporcionar conhecimento 
e esclarecer eventuais dúvidas e dificuldades que surgem em decorrência do 
grande volume de informações e das situações complexas  impostas pela rotina 
de trabalho.

 

Servidores públicos abrangidos pelo 
Guia

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá possui em seu 
quadro funcional, predominantemente, servidores públicos estaduais ocupantes 
de cargo público efetivo e cargo em comissão, assim como servidores públicos 
federais vinculados ao antigo território federal do Amapá. 

O Guia é direcionado a todos os servidores públicos da Secretaria de 
Estado da Administração, porém, considerando as peculiaridades dos diferentes 
regimes jurídicos a que estão submetidos os servidores da Secretaria, quando 
necessário, serão feitos destaques para apontar a legislação específica aplicável 
ao tema.
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Sobre a SEAD

Sobre a SEAD
Servidor, neste espaço do Guia serão apresentados alguns elementos 

organizacionais, estratégicos e institucionais que são fundamentais para o 
entendimento da razão de ser e estrutura da Secretaria. Além de identificar 
aspectos como a missão e os objetivos institucionais da SEAD, você visualiza 
o organograma, ferramenta que fornece a disposição hierárquica completa 
da Secretaria.

O Decreto n° 0422, de 30 de janeiro de 2019, aprovou o Regulamento 
da Secretaria de Estado da Administração. No Regulamento, há a 
organização da estrutura da Secretaria, abordando-se o conceito, finalidade 
e competências de cada um dos seus departamentos administrativos. 
Consulte o Regulamento constantemente para criar familiarização com 
as atribuições legais do seu setor de trabalho, tal prática o ajudará no 
entendimento das tarefas que desempenha rotineiramente. 

Você 
sabia?

https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_7908ae1b0f0e4fb7b615fa2c080ad9bc.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_7908ae1b0f0e4fb7b615fa2c080ad9bc.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_7908ae1b0f0e4fb7b615fa2c080ad9bc.pdf
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Sobre a SEAD

Organograma da SEAD

https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA_2019.pdf
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Sobre a SEAD

Mapa estratégico SEAD
2021-2023

https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico
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Primeiros passos do Servidor Público

Primeiros passos do Servidor 
Público 

Este capítulo tem por objetivo nortear você, servidor que está ingressando no quadro funcional da 
Secretaria de Estado da Administração. Serão apresentadas orientações pertinentes ao início do seu trabalho, 
frequentemente cercado por dificuldades, curiosidades e dúvidas que pretendem ser esclarecidas por meio da 
apresentação de alguns procedimentos e serviços de seu  interesse.

Sugestões 
para um bom 

início de 
trabalho na 
Secretaria

Sugestões Sugestões 
para um bom para um bom 

início de início de 
trabalho na trabalho na 
SecretariaSecretaria

Estude e consulte 
constantemente o 

regulamento da Secretaria, 
com o intuito de entender 
as principais atribuições 

dos setores de trabalho, em 
especial as competências 

regulamentares do seu 
setor.

Leia diariamente os Diários 
Oficiais do Estado para 

acompanhar a publicação 
das movimentações 

administrativas, 
determinações superiores e 

demais atos oficiais.

Conheça os projetos 
e frentes de trabalho 

desenvolvidos na 
Secretaria, os quais 

poderão ser utilizados e até 
aperfeiçoados por você.

Familiarize-se com 
o organograma da 

SEAD, tendo em vista 
a importância de 

compreender e de se situar 
na estruturação hierárquica 
e funcional da Secretaria.

Acompanhe os portais e as 
redes sociais do Governo 
do Estado e da Secretaria 

de Administração.
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Cadastro no portal do servidor

O portal do servidor é a plataforma implementada com o 
objetivo de disponibilizar a você algumas informações relacionadas 
ao seu vínculo funcional e que serão consultadas com frequência no 
decorrer da sua caminhada.

Você poderá obter o cadastro no portal do servidor por meio 
do portal de serviços ou mediante solicitação ao setor de pessoal, o 
qual procederá com o trâmite para o cadastramento.

No portal do servidor, também podem ser acessadas informações como o seu mapa de progressões; a 
ficha financeira; o comprovante de rendimentos; o tempo de serviço e outros dados importantes.

Acesso ao contracheque 
No portal do servidor, é possível ter acesso rápido e fácil ao seu contracheque, como mostra o passo 

a passo apresentado nas figuras a seguir.

Ao selecionar o comando “imprimir”, é possível gerar o contracheque em formato de relatório, o qual 
permite a checagem da autenticidade do documento. 

Acesse o portal do 
servidor com seu 

login e senha.

No menu lateral, 
clique em 

Contracheques

Escolha o mês e o ano 
e clique em 

Gerar Contracheque

Averbação do tempo de serviço
Ao começar a exercer suas atividades na Secretaria, você pode já ter prestado serviços anteriormente 

em outras instituições públicas ou privadas fora do Governo do Estado do Amapá. Diante disso, é possível 
computar, para efeitos previdenciários, o tempo de serviço cadastrado em outros órgãos previdenciários.

A solicitação de averbação é realizada mediante requerimento encaminhado ao Núcleo de Controle de 
Pessoal (NCP). 

A contabilização do tempo de serviço é disponibilizada no portal do servidor, na opção “mapa de tempo 
de serviço”.

Os documentos necessários, para anexar ao requerimento, são:

Preenchimento do requerimento padrão disponível no portal da 
SEAD;
Documento de identificação com foto e CPF;
Comprovante de endereço atualizado;
Certidão de tempo de contribuição (CTC) para averbação, 
devidamente certificada pelo setorial de pessoal do servidor, 
atestando que confere com o original. sead.portal.ap.gov.br

https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://portaldoservidor.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Solicitação para o cadastro no E-mail institucional e 
Prodoc

A solicitação para obter cadastro no sistema de processos e documentos digitais (Prodoc) e no e-mail 
institucional (webmail) ocorre por meio do preenchimento de formulário disponível no portal da SEAD.

Encontre o formulário aqui.

Após o preenchimento do documento, encaminhar a solicitação ao setor responsável, com o formulário 
anexado, via ofício.

Estágio probatório e formulários de avaliação de 
desempenho

Na avaliação do estágio probatório, período em que o servidor fica sob análise, utilizaram-se formulários 
para a realização de avaliações periódicas de desempenho. 

O servidor é submetido à avaliação a cada quadrimestre, considerando-se aspectos como a aptidão e a 
capacidade no exercício das suas atividades funcionais. 

O Decreto Estadual nº 0533, de 12 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 180, de 05 de março de 2020 
- SEAD são normativos que dispõem sobre a progressão funcional. 

Acesse o formulário 
no portal da SEAD

Durantes os 3 anos de 
estágio probatório, você será 

avaliado a cada 4 meses.

Preencha o documento

As 9 fichas acumuladas 
serão submetidas à análise 

da UCADEP.

Encaminhe ao setor 
responsável via ofício.

Se estiver tudo certo, seu 
estágio é homologado!

Na estrutura da SEAD, a Unidade de Controle e Avaliação de Desempenho e Estágio (UCADEP) é a 
unidade administrativa que cuida das relações de estágio probatório e avaliação de desempenho. 

Você 
sabia? 

https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%202020.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_51d61b7a989b7ff1d4f29e933ebd5309.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/Portaria%20nº%20180.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%202020.pdf
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Direitos do servidor

Vencimento e Remuneração

Direitos do servidor
Nesta seção, você conhecerá alguns dos direitos solicitados e 

usufruídos com frequência pelos servidores da Secretaria de Administração, 
identificando procedimentos e requisitos necessários para seu usufruto, 
bem como determinados aspectos legais pertinentes. 

Diárias

O servidor que se deslocar da sua sede em prol do serviço público terá direito 
a passagens e diárias para cobrir as despesas com pousada, alimentação e locomoção 
urbana. 

A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela 
metade, quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede.

As diárias não serão devidas quando o deslocamento 
constituir exigência permanente do cargo.

O pagamento da diária será feito 
pela Administração antes do período de 
deslocamento do servidor. 

vencimento
(valor fixado 

por lei)

re
m

u
n

e
ra

ç
ã
o vantagens

(gratificações 
e adicionais)

A remuneração é 
composta de:

A remuneração é 
composta de:

O vencimento é a retribuição pecuniária paga ao 
servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado por lei. 

A remuneração corresponde ao valor do vencimento, 
acrescido das vantagens pecuniárias previstas na legislação, 
como são as gratificações e os adicionais.

Lei nº 0066, de 03 de maio de 1993: O servidor 
poderá perder a remuneração dos dias que 
se ausentar do serviço e também a parcela da 
remuneração diária, proporcional aos atrasos, 
ausências e saídas antecipadas, quando iguais 
ou superiores a 30 (trinta) minutos.

O vencimento e a remuneração não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultantes de decisão judicial.

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
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Vale-transporte

O benefício do vale-transporte é o auxílio pecuniário destinado ao servidor que utiliza o transporte 
público para se deslocar da sua residência até o local de trabalho ou vice-versa. 

Para solicitar o vale-transporte,  o servidor deve requerer a inclusão do benefício à Unidade de Vale 
Transporte - UVT. 

sead.portal.ap.gov.br

Os documentos necessários são:

Requerimento assinado e datado pelo servidor;
Documento de identificação com foto e CPF;
Comprovante de residência atualizado;
Contracheque.

O Decreto nº 3368, de 17 de julho de 2015 regulamenta a 
concessão do vale-transporte no âmbito do Poder Executivo do 
Estado do Amapá. 

Gratificação natalina

A gratificação natalina, conhecida como décimo terceiro, é o valor equivalente a 1/12 (um doze) avos 
do vencimento ou remuneração devido ao servidor no mês de dezembro de cada ano, por mês de exercício. 

Quando a fração for igual ou superior a 15 (quinze) dias, será contabilizada como mês integral. 

Lei nº 0066 de 1993: No caso de acumulação constitucional, será devida a bonificação natalina 
em ambos os cargos. 

O servidor exonerado terá direito à percepção da gratificação natalina, proporcionalmente aos meses 
de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. 

Preencha o formulário e 
solicite a inclusão do vale-

transporte à UVT.

UVT analisa a 
documentação e realiza 

o procedimento.

O servidor recebe 
o cartão de vale-

transporte.

https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_2b8cdf280d39ca1d5fba503b4f4b8c2e.pdf
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf


22
Guia do servidor: cartilha do servidor público da SEAD

Direitos do servidor

Gratificação pelo exercício de função de direção, 
chefia, assessoramento e assistência

Quando o servidor é investido em alguma função da Secretaria 
relacionada à direção, chefia, assessoramento e assistência, faz jus à 
gratificação pelo seu exercício, com valores determinados por lei. 

Lei nº 0066 de 1993: O substituto do titular das funções 
de direção e chefia, legalmente designado, fará jus à 
gratificação tratada neste artigo, na proporção dos dias de 
efetiva substituição.
Art. 80. Ao servidor investido em função de direção, chefia, 
assessoramento e assistência é devida uma gratificação 
pelo seu exercício.

Gratificação por encargo de curso ou concurso

A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual:
Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente 
instituído no âmbito da administração pública estadual ou federal, se servidor público federal;

servidores públicos, o servidor deverá, obrigatoriamente:
Ser graduado;

Ter participado de curso de Formação de Facilitadores;

Comprovar, através de diploma, certificado ou atestado de competência técnica, que possui 
conhecimento específico dos conteúdos a serem ministrados;

Apresentar Plano de Trabalho contendo todos os aspectos didáticos e metodológicos a serem 
aplicados à atividade que irá desempenhar.

Participar de banca examinadora ou de comissão para exames 
orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, 
para elaboração de questões de prova ou para julgamento de 
recursos interpostos por candidatos;

Participar da logística de preparação e de realização de concurso 
público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, 
supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais 
atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições 
permanentes;

Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de processo 
seletivo ou de concurso público ou supervisionar essas atividades.

 Lei nº 0066 de 1993: Para fazer jus à gratificação como 
instrutor ou orientador em programas de formação, cursos 
de aperfeiçoamento e eventos de aprendizagem para 

A Escola de Administração Pública do Amapá - EAP publica, durante 
o ano, editais para a seleção de servidores interessados em participar como 
colaboradores dos programas de formação do Estado. Acesse o portal da EAP e 
acompanhe as publicações. 

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://eap.portal.ap.gov.br/
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Direitos do servidor

Lei nº 0066 de 1993: A depender do interesse público 
da Administração, poderá ocorrer a conversão de ⅓ (um 
terço) das férias em abono pecuniário, desde que seja feito 
o requerimento pelo servidor interessado no prazo de até 
60 (sessenta) dias anteriores ao começo das férias.

O agendamento do período de férias pode ser organizado junto 
ao chefe imediato de cada servidor. 

Licença para o tratamento da saúde

Licença concedida ao servidor para tratamento de saúde, por tempo determinado, a pedido ou de 
ofício, com base em perícia médica e sem prejuízo da sua remuneração.

A abertura de requerimento pode ser realizada pelo servidor ou interessado mediante agendamento 
eletrônico.

A perícia médica é o ato administrativo que consiste na avaliação pessoal, documental e de questões 
relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada por médico perito formalmente vinculado ou designado 
pela SEAD.

Férias

As férias são um direito constitucional assegurado ao servidor para que esteja 30 (trinta) dias 
consecutivos fora do exercício de suas atividades funcionais.

Para o usufruto do primeiro período de férias são necessários 12 (doze) meses de efetivo exercício.

O servidor terá direito à percepção do adicional de férias, valor correspondente a um terço da sua 
remuneração.

O pagamento do adicional de férias é realizado independentemente da solicitação do servidor e no 
prazo de até 2 (dois) dias antes do início do período de férias.

Documentos médicos:
Atestados médicos com CID (Código Internacional de Doenças) 
acompanhados de exames, laudos descritivos, receitas, prontuários 
hospitalares, prontuários dos postos de saúde, prontuários de clínicas 
particulares, comprovante de internações hospitalares e em hospitais 
psiquiátricos, receitas de remédios dentre outros;
Outros documentos médicos e exames para melhor proceder à análise 
pericial;
Comunicação da licença anterior (para prorrogação de licença). 

sead.portal.ap.gov.br

Os documentos necessários para requerer a licença são:

Requerimento padrão disponível no portal da SEAD;
Documento de identificação com foto e CPF;
Termo de posse;

É possível também a licença por 
motivo de doença em pessoa 

da família. O requerimento e os 
documentos são os mesmos da 

licença para tratamento da própria 
saúde. Consulte a Consolidação de 
Pops e Fluxos da CGP e saiba mais.

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
http://sead.portal.ap.gov.br/pericia_medica/
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Agenda a perícia  
por telefone ou 

portal

Junta os documentos 
necessários.

Equipe realiza a 
perícia.

A licença é 
homologada.

Como agendar 
uma perícia 
médica?

Como agendar Como agendar 
uma perícia uma perícia 
médica?médica?
Você pode precisar agendar 

uma perícia médica para 
diversos assuntos, como a 
homologação de algumas 
licenças, redução de carga 
horária e autorização de 

deslocamento, por exemplo.

Os documentos necessários 
e o procedimento completo 
podem ser consultados na 
consolidação de pops e 

fluxos da SEAD.

http://sead.portal.ap.gov.br/pericia_medica/
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Licença à gestante, à adotante e licença paternidade

São licenças que possuem como elemento motivador a 
necessidade de cuidado e atenção decorrentes da gestação, da adoção e 
da responsabilidade dos pais para com os filhos. 

Quanto à gestante: conforme a Lei 0066 de 1993, à servidora 
gestante concede-se a licença com duração de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, sem comprometimento da remuneração. A licença poderá 
iniciar no primeiro dia do nono mês de gestação ou ser antecipada com 
base em prescrição médica.

Os documentos necessários para a gestante requerer a licença 
à SEAD são: 

Preenchimento do cadastro eletrônico;
Documento de identificação com foto; 
CPF; 
Termo de posse; 
Documentos médicos:
Solicitações, atestados médicos com CID (Código Internacional 
de Doenças) acompanhados de exames, laudos descritivos, 
receitas, prontuários hospitalares, prontuários dos postos de 
saúde, prontuários de clínicas particulares, comprovante de 
internações hospitalares e em hospitais psiquiátricos, receitas 
de remédios dentre outros;
Outros documentos médicos e exames para melhor proceder 
análise pericial.
Declaração de nascido vivo ou natimorto;
Certidão de nascimento.

Quanto à paternidade: de acordo com a Lei 0066 de 1993, a licença paternidade será concedida por 15 
(quinze) dias consecutivos pelo nascimento ou adoção de filhos. 

Quanto à adoção:  em conformidade com a Lei 0066 de 1993, à servidora que adotar ou receber guarda 
judicial para adotar criança, será concedida licença-maternidade, na proporção seguinte:

Para a adoção ou guarda judicial de criança com até 01 (um) ano de idade, a licença terá duração de 
até 180 (cento e oitenta) dias.

Para a adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 04 (quatro) anos de idade, a 
licença terá duração de 90 (noventa) dias.

Para a adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 08 (oito) anos de idade, a 
licença terá duração de 60 (sessenta) dias. 

Observação: a licença-maternidade, na situação pertinente, só será concedida quando 
apresentado o termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. 
Conforme a Lei 0066 de 1993, a licença à gestante, à adotante e à paternidade são garantidas 
aos casais homoafetivos. 

sead.portal.ap.gov.br

https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Licença para tratar de interesses 
particulares

É a licença não remunerada concedida a critério da Administração 
pelo prazo de até 2 (dois) anos, se servidor público estadual ou 3 (três) 
anos, se servidor público federal.

Lei nº 0066 de 1993: O prazo da licença só poderá ser renovado 
após decorrido o período de 2 (dois) anos do término da licença 
anterior, qualquer que tenha sido o tempo usufruído da licença. 

 A licença não poderá ser concedida a servidor público em estágio probatório.

O requerimento da licença é feito com encaminhamento ao NCP da SEAD.

sead.portal.ap.gov.br

Para solicitar a licença, o servidor deve encaminhar requerimento ao 
NCP, apresentando a seguinte documentação:

Requerimento padrão;
Documento de identificação com foto e CPF;
Comprovante de residência atualizado;
Declaração com informações pertinentes ao curso que irá realizar, 
especialmente o seu horário de realização.

Licença para realizar 
aperfeiçoamento, estágio, pós-
graduação e especialização

Lei nº 0066 de 1993: É a licença remunerada destinada ao servidor 
interessado em realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação, ou 
especialização, concedida a critério da Administração.

Lei nº 0066 de 1993: A licença só será concedida aos servidores em cargo de provimento efetivo e que 
não estejam em estágio probatório.

Lei nº 0066 de 1993: O tempo máximo da licença é de até 2 (dois) anos, com possibilidade de renovação 
apenas após 2 (dois) anos do término da anterior, qualquer que tenha sido o tempo usufruído da licença.

Lei nº 0066 de 1993: Após o término da licença, o servidor deve prestar serviços ao Estado na sua área 
de atuação por tempo igual ao da licença gozada.

Os documentos necessários para requerer a licença são: 

Documento de identificação com foto e CPF; 
Comprovante de endereço atualizado;
Declaração de “nada consta”, emitida pela Corregedoria própria ou 
pela Controladoria Geral do Estado - CGE/AP.

Para conhecer o 
procedimento completo, 
acesse a Consolidação de 
Pops e Fluxos da SEAD.

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Licença prêmio por assiduidade e conversão da 
licença em pecúnia

A cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço 
prestado ao Estado, o servidor efetivo terá direito ao 
usufruto de 3 (três) meses de licença como prêmio 
pela assiduidade auferida. No caso do servidor público 
federal, a licença possui igual prazo e destina-se à 
participação em curso de capacitação profissional. 

Para requerer a licença prêmio, o servidor 
deve encaminhar a solicitação ao NCP.

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto e CPF;
Requerimento próprio preenchido pelo servidor e autorizado 
pelo chefe imediato;
Declaração de “nada consta”, emitida pela Corregedoria própria 
ou pela Controladoria Geral do Estado - CGE/AP.

Quando o servidor passar para a 
inatividade e ainda possuir período de licença 
prêmio não usufruída, tal direito não gozado 
poderá ser convertido em pecúnia.

O requerimento para a conversão da 
licença em pecúnia deverá ser encaminhado pelo 
servidor interessado ao NCP.

Os seguintes documentos são necessários para a solicitação da 
conversão:

Requerimento padrão;
Documento de identificação com foto e CPF;
Comprovante de endereço atualizado;
Decreto de aposentadoria, demissão ou exoneração. sead.portal.ap.gov.br

https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/legado/arquivos/Ficha%20de%20Licen%C3%A7a%20Pr%C3%AAmio%20por%20Assiduidade.pdf
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Abono de permanência

O servidor que tenha preenchido todos os requisitos legais 
para a concessão de sua aposentadoria e opte por permanecer em suas 
atividades funcionais terá direito ao benefício financeiro denominado 
abono de permanência.

O servidor deverá solicitar o direito mediante requerimento, 
com encaminhamento ao NCP, o qual realizará os procedimentos 
necessários. 

O servidor tem a 
redução de carga 

horária homologada.

Preencha o requerimento 
disponível no portal e envie à 
SEAD com os documentos.

CGP envia ao NPM, que 
realiza o procedimento.

Redução de carga horária

A redução de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária de 
trabalho pode ser solicitada pelo servidor que precise preservar a sua saúde ou 
realizar tratamento dos pais, bem como acompanhar pessoa autista. 

O servidor poderá requerer a redução mediante requerimento 
encaminhado à CGP, a qual encaminhará ao NPM para a realização da perícia 
médica.

Confira os documentos necessários para a solicitação da redução:

Requerimento padrão;
Documento de identificação com foto e CPF;
Termo de posse;
Documentos médicos:
Atestados médicos com CID (Código Internacional de Doenças) 
acompanhados de exames, laudos descritivos, receitas, prontuários 
hospitalares, prontuários dos postos de saúde, prontuários de clínicas particulares, comprovante de 
internações hospitalares e em hospitais psiquiátricos, receitas de remédios dentre outros
Outros documentos médicos e exames para melhor proceder à análise pericial.
Todos os documentos pessoais e probatórios de dependência em relação ao servidor.

Consulte o rol de situações e 
procedimento completos no 
POP UCMP 006: Redução de 

carga horária.

Os documentos necessários à solicitação do abono são:

Requerimento padrão;
Documento de identificação com foto e CPF;
Certidão de tempo de contribuição de outros regimes de previdência;
Comprovante de endereço atualizado;
Declaração completa do Imposto de Renda, com recibo referente ao último exercício.

sead.portal.ap.gov.br

https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://sead.portal.ap.gov.br/requerimentos
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Remoção

Lei nº 0066 de 1993: A remoção é a movimentação do servidor entre órgãos do Poder Executivo, 
Autarquias e Fundações Públicas, mediante Ato do Chefe do Poder Executivo, sem alterar a situação funcional 
do servidor.

Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990: A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

O ato de remoção pode decorrer do interesse da Administração ou a pedido do próprio servidor.

O servidor interessado em solicitar a remoção deverá encaminhar o pedido mediante ofício 
endereçado ao Secretário de Administração. 

É possível a mudança do local de trabalho de servidor por motivo de tratamento de saúde, de 
incapacidade laborativa comprovada ou até mesmo para caso de acompanhar o cônjuge que for removido ex-
officio. Para conhecer mais a respeito deste direito, acesse a Consolidação de Pops e Fluxos da SEAD. 

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Legislação das categorias

A Agenda do Servidor (ASERV) é o setor administrativo da SEAD que 
cumpre um papel importante no processo de efetivação dos interesses das 
categorias. A ASERV recebe solicitações de entidades sindicais e organiza a 
pauta de reuniões para que a representação sindical possa apresentar suas 
ideias aos representantes do GEA. Acesse a página da Agenda do Servidor 
através do link agendadoservidor.ap.gov.br ou clique na imagem ao lado.

Legislação das 
categorias

As legislações das categorias representam a união de normativas 
relacionadas a agrupamentos específicos de agentes públicos do Governo 
do Estado do Amapá.

Por meio da reunião das legislações setorizadas, busca-se 
facilitar a você, servidor, a visualização das normas que buscam atender 
de forma mais aproximada às demandas da sua categoria. 

Você pode conhecer melhor o trabalho da ASERV e os seus fluxos de trabalho por 
meio da Consolidação de Pops e Fluxos das Assessorias da SEAD.

No portal da SEAD, na aba “legislação”, é possível acessar as legislações de 
cada categoria do GEA.

http://agendadoservidor.ap.gov.br
http://agendadoservidor.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes
https://sead.portal.ap.gov.br/consolidacao
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Grupos das categorias

Grupo Arrecadação e Fiscalização
Abrange os servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá - IPEM e da Secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFAZ.

Grupo Gestão Governamental
Compreende os servidores da área administrativa, jurídica, de planejamento, orçamento e finanças.

Grupo Infraestrutura
Abrange os servidores das áreas de engenharia e infraestrutura, em variados âmbitos, como meio-ambiente, 
saneamento, energia, infraestrutura viária e outros.

Grupo Magistério
Abrange o conjunto de profissionais da educação, titulares do cargo de professor, pedagogo, especialista em 
educação, auxiliar educacional e instrutor de música.

Grupo Policia Penal
Engloba os servidores do cargo de Policial Penal do Estado do Amapá.
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Grupo Polícia Civil
Inclui os servidores dos cargos de Delegados de Polícia, Agente de Polícia e Escrivão de Polícia. 

Grupo Saúde
Engloba os servidores da área da saúde, dos campos de atenção à saúde, apoio diagnóstico, vigilância em saúde, 
além de gestão, auditoria e regulação em saúde.

Grupo Socioeducativo e de Proteção
Compreende os servidores do sistema socioeducativo, como o Educador Social e o Monitor Socioeducativo.

Grupo Penitenciário
Abrange os servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar
Inclui os servidores das carreiras militares de policial e bombeiro.

Polícia Científica
Abrange os servidores dos cargos de Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista e Auxiliar de Perito Criminal 
da POLITEC.

Grupo Meio Ambiente, Ordenamento Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção
Compreende determinados cargos de órgãos do setor de desenvolvimento econômico responsáveis por políticas 
ligadas ao meio-ambiente, desenvolvimento rural, ciência e tecnologia e ordenamento territorial.

Universidade Estadual do Amapá
Tem como foco os servidores da Universidade Estadual do Amapá - UEAP.

Grupo Fiscalização Agropecuária
Engloba os servidores da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro).
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Deveres do servidor 
público 

Os deveres do servidor público são comandos legais 
instituídos com o objetivo de disciplinar e orientar o comportamento 
do agente público em busca da prestação do serviço de forma 
adequada e de acordo com a legislação. 

Haja vista que no quadro funcional da Secretaria de Estado 
da Administração há servidores submetidos a regimes jurídicos 
diversos, como os dispostos pela Lei nº 0066 de 1993 e Lei nº 8112 
de 1990, serão elencados os deveres legais de ambos os regimes. 

As disposições deste capítulo são aplicáveis, no que for 
cabível, a outros agentes públicos da SEAD não sujeitos aos regimes 
jurídicos mencionados. 

Lei nº 0066/93 (Servidor Público 
Estadual)

Assiduidade;

Pontualidade;

Discrição;

Urbanidade;

Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

Observância das normas legais e regulamentares;

Obediência às normas superiores, exceto quando manifestamente 
ilegais;

Exposição, aos chefes, das dúvidas e dificuldades que encontrar no 
exame dos documentos e papéis sujeitos ao seu estudo;

Levar ao conhecimento do seu chefe imediato as irregularidades de 
que tiver ciência, em razão de seu cargo, representando, à autoridade 
superior, se aquele não levar na devida conta a informação prestada;

Guardar sigilo dos assuntos de natureza confidencial;

ana maria

matricula: 23400-00

Se você comparece 
todo dia e completa a carga 

horária, você cumpre com o 
dever da assiduidade.

Quando você sempre 
chega no horário certo, 

você cumpre com o dever da 
pontualidade.

Como servidor público, você 
pode ter acesso a informações 

privilegiadas, por isso é 
importante guardar sigilo.

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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Atender com preterição de qualquer outro serviço:

às requisições para defesa da Fazenda Pública;

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos e 
esclarecimento de situações previstas na legislação;

ao público em geral.

Residir na localidade onde for lotado para exercer as atribuições ao seu 
cargo, ou em localidade vizinha; se disto não resultou em inconveniência 
para o serviço público;

Apresentar-se decentemente trajado ao serviço;

Trazer rigorosamente atualizados as leis, regulamentos, regimentos, 
instruções e ordens de serviço pertinentes às suas atribuições;

Manter espírito de solidariedade, cooperação e lealdade para com os 
colegas de serviço;

Frequentar cursos de aperfeiçoamento e especialização profissionais 
legalmente instruídos.

Utilize roupas 
adequadas para o 

ambiente de trabalho 
e lembre-se do seu 

crachá!

Os cursos de aperfeiçoamento e 
especialização são importantes para o 

crescimento profissional. Você estará cada 
vez mais preparado para os desafios do 

serviço público.
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Lei nº 8112/90 (Servidor Público 
Federal)

Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

Ser leal às instituições a que servir;

Observar as normas legais e regulamentares;

Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Atender com presteza:
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo;

à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente 
para apuração;

Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

Guardar sigilo sobre assunto da repartição;

Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

Ser assíduo e pontual ao serviço;

Tratar com urbanidade as pessoas;

Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

É importante 
que você conheça 

e aplique as normas 
e regulamentos do 

órgão em que exerce 
suas atividades.

Tanto seus 
colegas servidores quanto os 
cidadãos devem ser tratados 
com respeito, civilidade e 

cortesia. Isso é urbanidade.

Patrimônio 
público é o conjunto 

de bens em domínio do 
Estado. Cuide dos materiais 

do seu setor e utilize-os 
com consciência.
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Ética no serviço público

A ética deve conduzir a conduta dos agentes públicos da SEAD, tendo em 
vista que o vínculo de trabalho no serviço público exige a responsabilidade 
do servidor com valores e princípios essenciais ao funcionamento da 
Administração Pública.

A Constituição Federal e a Constituição do Amapá apresentam princípios 
que devem reger os atos e relações constituídas na Administração Pública. 
Portanto, o servidor público da SEAD deve dirigir suas ações na rotina de 
trabalho com respeito às aplicações práticas dos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Serão elencados alguns princípios e a exemplificação de situações 
relacionadas à aplicação do princípio no cotidiano de trabalho do servidor. 
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Ética no serviço público

A moralidade é um princípio previsto na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual do Amapá e tem como premissa geral o comprometimento do servidor com 
a ética pública, a qual compreende fundamentos como a boa-fé, o bem comum e o 
equilíbrio entre o cumprimento da legalidade e a observância da finalidade, em busca do 
atendimento do interesse público. 

A moralidade pressupõe:

Compreender que a aplicação das diretrizes de probidade e dos princípios éticos no 
serviço público é condição de validade dos atos praticados e a sua não observância pode 
resultar em responsabilidade do servidor;

Pautar as decisões e ações sempre com o objetivo de atender ao bem comum;

Não se utilizar de artifícios fraudulentos para obter vantagens, alcançar resultados ou 
facilitar a solução de problemas; 

Conhecer normas relacionadas à moralidade no serviço público, como os Códigos e 
Manuais de Ética e a Lei de Improbidade Administrativa.
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Ética no serviço público

A impessoalidade também é princípio constante na Constituição Federal e na 
Constituição Estadual do Amapá e indica que na Administração Pública não deve haver 
interferências e interesses de natureza particular, pois os agentes públicos desempenham 
suas funções em nome do Estado visando sempre ao atendimento ao interesse público 
impessoal. 

Observar a impessoalidade envolve:

Afastar qualquer espécie de favorecimento pessoal ou tratamento diferenciado a 
determinada pessoa;

Evitar ações de promoção pessoal no desempenho da função pública, compreendendo 
que o servidor atua em nome da Administração Pública;

Proceder com objetividade na rotina administrativa, orientando-se pelos procedimentos, 
regras e normas de trabalho pré-estabelecidas. 
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A honestidade no serviço público diz respeito à necessidade de que as atividades 
no ambiente de trabalho sejam desempenhadas de forma clara e transparente, visando a 
consolidação de relações de confiança entre os colaboradores da Secretaria. Além disso, 
a honestidade também é um compromisso do servidor para com o usuário do serviço 
público, pois as demandas e interesses da sociedade devem ser atendidos sem trapaças 
ou distorções da realidade, mesmo que as respostas não agradem o desejo do cidadão 
interessado.

A preocupação com a honestidade sugere:

Compartilhar rotineiramente as informações devidas e as dificuldades de trabalho com 
o chefe ou com os colaboradores do setor;

Agir com transparência quando houver a tomada de decisões que impactem a equipe 
de trabalho;

Responder às demandas internas e externas do setor com veracidade e lealdade, sem 
comprometer a integridade das informações prestadas.
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A cooperação entre os colaboradores no local de trabalho é fundamental para 
o estabelecimento de um clima organizacional saudável e motivador, além de que o 
ambiente cooperativo é responsável por promover eficiência na prestação do serviço 
e facilitar a construção de soluções consensuais para as demandas encaminhadas às 
equipes de servidores da Secretaria. 

Ações que promovem a cooperação laboral:

Identificar se algum colega de trabalho encontra-se sobrecarregado com as suas tarefas 
e, se possível, colocar-se à disposição para prestar o auxílio necessário;

Estabelecer rotineiramente a proximidade com a equipe de trabalho por meio da 
comunicação constante, de forma a fortalecer os vínculos profissionais;

Caso haja conflitos e divergências de opiniões com outros servidores, procurar 
desenvolver diálogos colaborativos e construtivos para o alcance de resultados 
razoáveis, sem perder de vista que as diferenças de entendimento são naturais e não 
merecem aprofundamentos negativos. 
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Ao assumir um lugar no serviço público, você passa a lidar com a responsabilidade 
dos atos praticados, devendo cumprir as suas atribuições em conformidade com a 
legislação. Ademais, o senso de responsabilidade exige o compromisso com o patrimônio 
público e com a economia de recursos da Administração.

A responsabilidade no serviço público compreende:

Evitar a transferência da responsabilidade e das atribuições próprias do cargo a outro 
servidor que não possui as competências legais e regimentais devidas;

Reconhecer os atos e procedimentos praticados, assumindo os resultados decorrentes 
das suas escolhas;

Zelar pela conservação e consumo do patrimônio público, evitando dilapidação dos 
bens e desperdício de materiais que podem ser evitados.
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O respeito com as pessoas é indispensável ao desenvolvimento de boas relações 
entre servidores e destes com o cidadão que utiliza o serviço público. Dessa forma, o 
tratamento pessoal dentro do ambiente de trabalho e no ambiente digital deve ser 
pautado pela educação e cortesia, bem como pela reprovação de qualquer atitude 
preconceituosa ou discriminatória.

Para a manutenção do respeito na Secretaria, orienta-se:

Tratar todos de forma igualitária, sem distinções em decorrência de características 
físicas, psicológicas ou pessoais;

Buscar o senso de respeito e cortesia na comunicação com o público, seja de forma 
presencial ou na elaboração de expedientes oficiais;

Também é importante respeitar e compreender a hierarquia instituída na Secretaria, 
dentro dos preceitos da legalidade e da razoabilidade. 
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Responsabilização 
do servidor

Como vimos no capítulo anterior, espera-se que os 
agentes públicos exerçam suas atividades em consonância com 
os princípios e valores mencionados, os quais são fundamentais 
à preservação da ética e legalidade na Administração Pública, 
buscando aplicar as orientações práticas sugeridas no referido 
capítulo na rotina diária de trabalho. 

Entretanto, caso o servidor público tenha praticado 
atitudes incompatíveis com as normas de conduta pertinentes, é dever da Administração Pública checar se 
houve, de fato, o cometimento de infrações por meio do procedimento legal e aplicar as sanções cabíveis. 

A Assessoria de Controle Interno (ACI) da SEAD cumpre um importante 
papel na prevenção à prática de irregularidades por meio da análise de 
regularidade, eficiência e eficácia dos atos emanados pelos servidores 
públicos. Dessa forma, a ACI emite recomendações e emissão de opiniões 
através de pareceres e relatórios, os quais subsidiam o controle interno na 
SEAD e norteiam a conduta dos servidores.

Você 
sabia? 

A seguir, serão apresentados alguns dos elementos da Lei de Improbidade Administrativa, norma 
fundamental à preservação da moralidade no serviço público, bem como os procedimentos legais utilizados 
pela Administração para checar a prática de irregularidades. 
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Improbidade Administrativa

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429, de 2 de junho de 1992) é a norma responsável por 
proteger a Administração Pública contra atos qualificados como ímprobos, atos estes que, quando praticados, 
podem gerar ao agente público a responsabilização política e civil. 

Para a Lei de Improbidade, agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função no órgão público. 

Até mesmo aquele que não é agente público pode ser responsabilizado pela Lei de Improbidade quando 
induz ou concorre para a prática do ato ou se beneficia deste sob qualquer forma.

De acordo com a Lei, há quatro grandes modalidades que caracterizam a prática de improbidade:

Os atos de improbidade que importam enriquecimento 
ilícito configuram atitudes em que há o recebimento de vantagem patrimonial 
indevida pelo servidor em decorrência do seu cargo, função, emprego, 
mandato ou atividade que desempenha. São exemplos desses atos:

receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, 
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título 
de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de 
propriedade ou à disposição do órgão público, bem como o trabalho 
de servidores, de empregados ou de terceiros contratados pelo órgão receber vantagem econômica 
de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a 
que esteja obrigado;

incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial do órgão público;

usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do órgão 
público.

A Lei n° 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou a Lei de Improbidade, 
apresentando, entre outras novidades, novas hipóteses de situações que 
configuram atos de improbidade, as quais serão abordadas a seguir.

Você 
sabia? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.230-de-25-de-outubro-de-2021-354623102
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Os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário 
representam ações ou omissões dolosas  que têm como resultado efetivo 
e comprovado a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 
ou dilapidação dos bens do órgão público. Alguns dos exemplos de tais 
atos:

facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida 
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes 
do acervo patrimonial do órgão público;

permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada 
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial do órgão público, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie;

conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;

ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

Os atos de improbidade que atentam contra os princípios 
da Administração Pública decorrem de ações ou omissões que 
violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. 
Algumas das condutas que se enquadram como violação dos princípios:

revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando 
beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em 
risco a segurança da sociedade e do Estado;

negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento 
ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de 
terceiros;

deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para 
isso, com vistas a ocultar irregularidades.
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PAD e Sindicância

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a Sindicância são 
procedimentos administrativos instituídos com o objetivo de identificar a 
existência de atos irregulares praticados pelos agentes públicos. 

A Sindicância é um procedimento preliminar e mais curto do 
que o PAD, destinado a averiguar informações prévias acerca de condutas 
incompatíveis com os deveres legais de conduta do servidor. 

Conforme a Lei nº 0066 de 1993, a sindicância possui prazo de 
30 dias prorrogáveis e a partir dela é possível à Administração tomar três 
providências: arquivar o processo, aplicar as penalidades ou instaurar o processo disciplinar.

O afastamento preventivo é uma medida cautelar utilizada a critério da Administração com o intuito de 
evitar que o servidor possa  prejudicar a apuração de irregularidades. O afastamento dura 60 dias prorrogáveis 
e não compromete a remuneração do afastado. 

Quanto ao PAD, trata-se de instrumento de apuração disciplinar mais completo em relação à sindicância, 
conduzido por comissão composta por três servidores estáveis que buscarão, no prazo de 60 dias prorrogáveis, 
encontrar elementos que confirmem a prática de infração relacionada ao exercício das atribuições do servidor 
público.

O PAD possui 3 fases principais: instauração, por meio da publicação do ato que constitui a 
comissão; inquérito administrativo, o qual abrange a instauração, defesa e relatório e, por último, o julgamento 
da autoridade competente. 

https://www.tjap.jus.br/portal/images/stories/legislacao/leis/lei_1993_0066_gea.pdf
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Sistemas 
informatizados

Os sistemas informatizados são, em síntese, um conjunto 
de elementos tecnológicos que coletam, processam, armazenam 
e distribuem informações de forma organizada e coordenada, 
instituídos com o objetivo de facilitar ao servidor público a execução 
dos serviços em meio digital e gerar ganhos à Administração Pública 
no que tange, por exemplo, à eficiência e à transparência pública.

Na estrutura organizacional da SEAD, a Coordenadoria de Sistemas 
Corporativos (COSIC) atua no planejamento e na implantação dos projetos 
de tecnologia da informação sob gestão da SEAD. 

Você 
sabia? 

A seguir, consulte a concepção e algumas das principais funcionalidades de determinados sistemas 
utilizados pelos servidores públicos da SEAD. 

Prodoc

O Prodoc é o sistema criado pelo Centro de Gestão da Tecnologia 
da informação (PRODAP) e utilizado pelo Governo do Estado do Amapá 
para a tramitação de processos e documentos digitais, desenvolvido com 
o objetivo de flexibilizar o serviço de protocolização, envio e recebimento 
de documentos, sem a utilização do papel.

Você sabe o que significa a protocolização? É basicamente 
a indicação exata do momento em que determinado documento foi 
recebido, o que envolve a caracterização deste por meio de identificação 
numérica.

Para solicitar cadastro e acesso ao Prodoc, consulte o item “Solicitação para o cadastro no E-mail 
institucional e Prodoc” na página 18. 

Clique nas telas e acesse os portais

https://prodoc.ap.gov.br/
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Principais características e funcionalidades do Prodoc

O sistema é completamente web, o que permite o acesso por 
diversos navegadores, como o Google Chrome; Firefox e o Internet Edge;

O Prodoc permite a classificação de processos e documentos em 
ostensivos, restritos ou sigilosos.

Disponibiliza a consulta avançada de documentos, por meio da 
qual é possível procurar, por exemplo, uma palavra específica dentro do 
conteúdo de determinado documento.

1

2

3

4

Na criação de um documento, é possível:

1  anexar arquivos; 
2  agregar documentos produzidos no 

Prodoc;
3  selecionar mais de um usuário para 

assinar o documento;
4  definir o nível de sigilo do documento. 
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No histórico de tramitação, pode-se verificar qual o destino do documento e se ele já foi lido pelo 
destinatário. 

1

2

3

4

Permite o acesso de usuários externos para o 
acompanhamento da tramitação de processos por meio do 
número de protocolo.

Na tela do histórico de tramitação, 
há o comando “opções do documento”. Ao 
selecioná-lo, o sistema disponibiliza ações 
como:

1  a distribuição de documentos;
2  envio de documentos;
3  o cadastro  de um novo despacho;
4  a visualização  de um despacho 

relacionado ao documento.
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E-mail corporativo (Webmail)

O Webmail é a ferramenta de comunicação interna e externa 
utilizada pelos servidores públicos no ambiente corporativo do Governo 
do Estado do Amapá.

É importante observar as diretrizes da Política de e-mail 
corporativo estabelecidas pelo Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação (PRODAP). No referido documento, constam orientações, 
deveres e proibições pertinentes à utilização do Webmail.

O procedimento para solicitar cadastro e acesso ao e-mail corporativo consta no item “Solicitação para 
o cadastro no E-mail institucional e Prodoc” na página 18.

A elaboração dos documentos oficiais no âmbito do GEA é padronizada pelo 
Manual de Redação do Poder Executivo do Estado do Amapá, publicado 
em 2021 pela SEAD. Conheça o Manual e o utilize para facilitar e organizar 
a escrita das comunicações oficiais! 

Principais características e funcionalidades do Webmail

Interface similar a outras plataformas de email utilizadas usualmente;

Na caixa de entrada, pode-se sinalizar mensagens 1  específicas ao clicar na bandeira que aparece ao 
lado da data da mensagem, a fim de destacar e chamar a atenção para aquele conteúdo; 

Você 
sabia? 

1

http://webmail.amapa.gov.br
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_59f101ace56e328f02e5001d5bf03bc5.pdf
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Na criação de um e-mail, é possível selecionar que haja a confirmação de recebimento 1  
e recibo de entrega 2  com relação ao email encaminhado. Assim, o remetente será notificado pelo 
sistema caso a mensagem seja recebida. 

1

2

Ainda na criação de e-mails, ao lado do 
campo de indicação do destinatário, há comandos 
que permitem encaminhar a mensagem para 
usuários determinados, como:

3  cópia; 
4  cópia oculta; 
5  resposta; 
6  encaminhamento. 

3

4

5

6
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Sigdocs

O sistema integrado de gestão de documentos (Sigdocs) 
é a plataforma que armazena documentos institucionais de forma 
dinâmica e interativa, respaldada por uma coordenação de permissões 
e restrições de usuários. 

O Sigdocs proporciona uma visão ampla do conteúdo 
armazenado nas pastas criadas e compartilhadas e permite que 
os servidores públicos possam trabalhar de forma colaborativa no 
manuseio simultâneo de documentos. 

O sistema Prodoc está integrado com o Sigdocs, visto que neste é feita a assinatura eletrônica dos 
documentos gerados no Prodoc. 

Principais características e funcionalidades do Sigdocs

Permissões de leitura e escrita personalizada por usuários e equipes;

Pré-visualização de arquivos de texto, imagem e vídeo na própria plataforma, sem necessidade de 
download;

Download de conteúdo de uma pasta em um único arquivo “.ZIP”; 

Integração com outros sistemas;

Compartilhamento de arquivos através 
de link público e temporário para encaminhamento 
fora do ambiente corporativo.

http://sigdoc.ap.gov.br
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SIGRH

O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 
(SIGRH), utilizado como o seu portal do servidor, organiza diversas 
atividades relacionadas à gestão de pessoas e disponibiliza informações 
importantes no que tange ao seu vínculo funcional com a Administração 
Pública.

O procedimento para solicitar cadastro e acesso ao SIGRH 
consta em “Cadastro no portal do servidor”, na página 17.

Principais características e funcionalidades do SIGRH 

Por meio do portal SIGRH, o servidor pode consultar as informações disponibilizadas na plataforma de 
forma autônoma. 

Permite a geração de documentos no formato de relatório, além de conferir a estes autenticidade 
eletrônica.

Alguns dos documentos que podem ser gerados no portal do servidor:

• contracheque detalhado;

• extrato de margem consignável;

• mapa de progressão funcional e ficha de avaliação;

• ficha financeira;

• comprovante de rendimentos;

• mapa de tempo de serviço.

https://portaldoservidor.ap.gov.br
http://portaldoservidor.ap.gov.br
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SIGA

O Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) é 
responsável pela administração de materiais e patrimônios, sendo, 
portanto, uma ferramenta que visa auxiliar na execução de diversas 
atividades com fornecedores, insumos, compras, licitações e gestão de 
contratos.

Principais características e 
funcionalidades do SIGA 

O SIGA possui diversos módulos integrados, tais como:

 SIGA 
Almoxarifado

Compreende a gestão do almoxarifado, envolvendo ações como a entrada 
de bens; requisições e movimentações; inventário dos saldos em estoque 
por almoxarifado; estornos de entradas e saídas e demonstrativo mensal de 
operações. 

SIGA Compras Envolve eixos como o banco de preços; processos de compra da Lei de 
Licitações; licitação e sua dispensa; pregão eletrônico e registro de preço. 

SIGA 
Contratos

Cuida da gestão de contratos administrativos e especiais; modelos de 
minutas; integração com compras, dotação orçamentária; planejamento 
físico e financeiro; atesto; liquidação de pagamento; aditivos e outras 
atividades. 

SIGA 
Patrimônio

Alcança a gestão do patrimônio imobiliário e mobiliário do Estado. No 
que tange ao patrimônio imobiliário, há a gestão de imóveis próprios e 
de terceiros; a reavaliação de bens; controle de ocupação; movimentação 
por disponibilização; alienação e locação; avaliação e vistoria e inventário 
de bens. Quanto ao mobiliário, verifica-se a gestão dos ativos mobiliários 
próprios e de terceiros; de posse e responsabilidade; depreciação automática; 
agendamento e reavaliação; emissão de inventário para controle físico e 
financeiro e leilões. 

Siga 
E-Fornecedor

Permite aplicações no portal do fornecedor e o cadastro de fornecedores; 
gerenciamento e assinatura digital de documentos e notificações e alertas, 
com integrações à Receita Federal; Caixa Econômica e Receita Estadual. 

Siga Catalog:
Possui como características, em relação ao catálogo de materiais e serviços, 
a codificação universal, a especificação padrão descritiva de materiais (PDM) 
e a pesquisa ágil e simplificada de itens. 

Siga TR
Abrange informações e funcionalidades tendentes ao suporte na fase 
interna da licitação, correspondente à elaboração e cumprimento do termo 
de referência. 

 O SIGA possui as seguintes integrações: Diário Oficial, Sistema Financeiro, Sistema de Protocolo; Sistema 
de Recursos Humanos; Biblioteca de Documentos e Diário Oficial.

http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/comum/PrincipalAreaPublica.jsp
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Teletrabalho
O teletrabalho é a prestação do serviço em local diverso 

da repartição pública em que o servidor público está lotado, com a 
utilização de recursos tecnológicos adequados à execução das atribuições 
funcionais. 

O teletrabalho tem se tornado uma realidade presente em grande 
parte das repartições públicas brasileiras e, quando bem executado, pode 
gerar diversos benefícios ao servidor e à Administração Pública. 

A fim de proporcionar uma melhor experiência com o teletrabalho 
na SEAD, serão apresentadas algumas vantagens e desvantagens do 
teletrabalho, sugestões para ampliar a sua produtividade e algumas 
orientações pertinentes à ergonomia e saúde no ambiente de trabalho, 
o que também poderá ser aplicado ao trabalho presencial no que for 
pertinente. 
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Teletrabalho

Desvantagens

Vantagens e 
desvantagens do 

teletrabalho

Perda de foco

Pode ser ocasionada por interrupções realizadas por familiares e pela 
falta de planejamento diário. 

Diminuição da sociabilidade
A diminuição da interação social pode ocasionar danos à saúde 

psicológica do servidor. Se possível, é importante fortalecer a 
comunicação com os familiares, praticar atividades físicas e procurar 

o acompanhamento de profissionais, caso necessário. 

Organização dos horários

A organização dos horários demanda determinação e disposição 
constante. Caso não haja tal ordenação do tempo para o trabalho, o 

desempenho do servidor poderá ser comprometido. 

Sobrecarga

Caso o tempo de trabalho não seja bem administrado e organizado, 
poderá ocorrer a cumulação de tarefas não cumpridas na rotina 

prevista. 

Flexibilização

O servidor pode adaptar seu horário de trabalho e definir estratégias 
personalizadas para cumprir as suas atribuições rotineiras. 

Produtividade

A flexibilização do horário de trabalho, aliada à maior economia de 
tempo sem o deslocamento para o local de trabalho, pode trazer a 
melhoria da produtividade dos servidores.

Conforto

É possível organizar o espaço de trabalho da forma que melhor 
convier ao servidor, como também utilizar roupas mais confortáveis 
a fim de tornar a experiência de teletrabalho mais prazerosa. 

Praticidade

Com a utilização das ferramentas tecnológicas de teletrabalho, as 
equipes de trabalho podem realizar reuniões virtuais e executar 
ações de forma simultânea e interativa, sem a necessidade de 
encontros presenciais. 

Vantagens
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Sugestões para aumentar a produtividade no 
teletrabalho e no trabalho presencial

Organizar a rotina de trabalho no dia anterior ou com maior antecedência, haja vista a 
importância de iniciar o expediente laboral com a definição prévia do que precisa ser feito.

Criar hábitos diários, mantendo uma rotina semelhante à do trabalho presencial, por 
meio de atitudes como estabelecer horários para dormir e acordar, vestir-se de maneira 
razoavelmente confortável, checar regularmente os sistemas informatizados e manter a 
comunicação com a equipe de trabalho.
A criação dos hábitos diários para o expediente podem ser facilitadas por intermédio de 
ferramentas como lembretes, agendas e calendários online, quadros de aviso e notificações 
eletrônicas.

Evitar o acesso frequente às redes sociais durante a execução das tarefas. As redes sociais 
tornaram-se uma ferramenta de entretenimento nos momentos de folga durante o dia, 
porém, podem atrapalhar a concentração e causar perda da noção de tempo no horário de 
trabalho.

Conversar com as pessoas que residem na mesma casa sobre o horário de teletrabalho, 
com o objetivo de evitar interrupções, ruídos sonoros e outros fatores que atrapalhem o 
momento de trabalho. 

Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, com boa iluminação e ventilação. 
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Saúde do servidor e ergonomia no teletrabalho

Uma boa postura durante o horário de trabalho promove a melhora da saúde e da produtividade. 
Sendo assim, para o melhor alinhamento do corpo, é importante manter:

Antebraços apoiados à mesa;

Coluna ereta encostada na cadeira;

Pés apoiados no chão;

Curvatura do apoio da cadeira ajustada à região lombar;

Se possível, utilizar cadeiras ergonômicas. 

Além disso, é importante atentar para o posicionamento dos itens e acessórios de trabalho:

Manter o monitor de vídeo na distância de um braço esticado;

Altura da tela alinhada com os olhos;

Ajuste de brilho e contraste da tela em um nível adequado, de modo a evitar desgastes e prejuízos à visão.

Posicionar adequadamente o equipamento, deixando-o de lado para janelas ou fontes de luz, evitando 
eventuais problemas visuais ou dores de cabeça;

Para trabalhos com notebook, acessórios externos como: teclado, mouse e suporte proporcionam um 
conforto geral para o teletrabalho;
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As pausas durante o horário de trabalho ajudam na concentração e no aumento do rendimento. Dessa 
forma, é importante interromper o trabalho por, em média, 10 minutos para levantar, alongar e respirar fundo. 
A prática de atividades físicas e alongamentos constantes reduzem os impactos negativos causados pelo longo 
tempo sentado.

Lembre de realizar os 
exercícios dos dois lados 

do corpo!
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GEA no meio digital
As mudanças na dinâmica de trabalho do serviço público e a 

necessidade de avanços constantes exigiram dos órgãos do Governo 
do Estado do Amapá o aprimoramento de suas ferramentas digitais em 
busca da consolidação de um governo digital. 

Você sabia? 

O Decreto nº 3830, de 03 de novembro de 2020, institui a Estratégia de Governo Digital do Amapá (EGD) 
no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública e tem como objetivos a serem alcançados:

I - oferecer serviços públicos digitais simples e intuitivos, consolidados em plataformas unificadas 
únicas (portal de serviços, aplicativo e outros) e com avaliação de satisfação disponível;

II - conceder acesso amplo à informação e aos dados abertos governamentais para possibilitar o 
exercício da cidadania e a inovação em tecnologias digitais;

III - promover a integração e a interoperabilidade das bases de dados governamentais;

IV - promover políticas públicas baseadas em dados e evidências e em serviços preditivos e 
personalizados, com utilização de tecnologias emergentes;

V - garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito do governo estadual, 
garantindo a segurança das plataformas de governo digital;

VI - disponibilizar a identificação digital ao cidadão;

VII - otimizar as infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação.

O chamado “e-gov” significa o governo inserido na Internet, expressão relacionada à busca pela 
prestação de serviços e a publicações de informações públicas nos sites governamentais, com o objetivo de 
disponibilizar o serviço e a informação pública de forma automatizada. 

Os portais digitais do governo do Estado, da SEAD e o portal de serviços do GEA, instrumentos da 
tendência ao “e-gov”, além de possibilitarem ao servidor e ao usuário externo o acesso simplificado à informação, 
facilitam a prestação do serviço público, considerando-se que o interessado consegue localizar dados, realizar 
requerimentos e solicitações de forma facilitada. 

Portanto, serão apresentados o Portal do Governo do Estado, o Portal da SEAD e o Portal de serviços do 
GEA, importantes ferramentas que aprimoram a prestação do serviço público ao cidadão e ao próprio servidor 
público em um contexto de  transformação digital.

https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7287.pdf?ts=20111620
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Portal do Governo do Estado

O Portal do Governo do Estado é uma plataforma funcional 
e de fácil interação que fornece ao público em geral informações de 
utilidade pública e acesso aos diversos ambientes do Governo do Estado 
do Amapá na sua estrutura administrativa. Acesse o portal através do 
link www.portal.ap.gov.br

A seguir, conheça as principais abas temáticas disponibilizadas 
no Portal, em destaque:

Governo

O usuário conhece os órgãos da Administração Pública Estadual ao visualizar 
as atribuições de cada órgão, seus gestores, endereços de atendimento 
presencial, e-mail e telefones de contato.

Serviços

O Portal possibilita ao usuário o acesso a serviços, facilitando a verificação de 
documentos como contas de energia elétrica e água, consulta a informações 
sobre veículo e habilitação, registro de boletins de ocorrência e informações 
sobre concursos. Para as empresas, o Portal disponibiliza informações 
sobre licitações, cadastro de fornecedores, certidões negativas, emissão de 
DIAP-ICMS eletrônico e DAR avulso. Aos servidores é exibida a agenda do 
servidor, banco de conhecimento, contracheque e catálogo de cursos. 

Notícias

O Portal mantém atualizadas as novidades sobre dados informativos e 
ações que o Governo vem promovendo em atendimento à população e ao 
interesse público.

Clique nas telas e acesse os portais

https://www.portal.ap.gov.br
https://www.portal.ap.gov.br
https://www.portal.ap.gov.br
https://www.portal.ap.gov.br/estrutura/governo
https://www.portal.ap.gov.br/noticias
https://www.portal.ap.gov.br/#servicos
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O Amapá

Apresenta dados geográficos e imagens para conhecimento das cidades 
amapaenses, exibindo sua área, distância até capital, população, confluência 
com outros municípios, atividade econômica e turismo.  

Transparência

O Governo do Estado do Amapá disponibiliza informações sobre 
arrecadações do Estado, a exemplo de ICMS, IPVA e outros tributos, 
informações referentes à identificação das áreas de ação governamental 
em que as despesas ocorrem, licitações (avisos de licitação, resultados 
de licitações), pregões em andamento e futuros, contratos, processos de 
aquisição, relatório de gestão fiscal, balanço geral, patrimônio, folha de 
pagamento de todos os servidores, planejamento e orçamento e benefícios 
sociais.

Relatório

Como mecanismo de transparência ativa, são disponibilizados nesta aba os 
relatórios de gestão anual desenvolvidos por departamentos administrativos 
como o Gabinete do Governador e o Gabinete de Segurança Institucional. 

https://www.portal.ap.gov.br/#conheca
http://www.transparencia.ap.gov.br
https://www.portal.ap.gov.br
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Portal da SEAD

O Portal da Secretaria de Estado da Administração 
é o ambiente digital  que fornece o acesso público a 
documentos, notícias e atividades em geral da Secretaria.  
Acesse o portal através do link: sead.portal.ap.gov.br.

Veja e conheça a seguir algumas das abas que constam no 
Portal:

Secretaria

Aqui o usuário conhece um pouco mais a respeito da estrutura administrativa da Secretaria, espaço que 
destaca os seguintes dados:

Comitê gestor

Relaciona os gestores da SEAD, incluindo seus cargos e email de contato.

Mapa estratégico

Apresenta, de forma atualizada, a missão, visão, os objetivos, 
o desenvolvimento e os valores que devem conduzir a SEAD.  
Você pode encontrar o mapa estratégico aqui no Guia, na página 13.

Organograma

Exibe de forma ilustrada como a Secretaria está dividida hierarquicamente. 
Você também encontra o organograma aqui no Guia, na página 11.

Perfil do gestor

Aponta uma breve descrição das qualificações técnicas dos gestores, bem 
como suas experiências profissionais.

https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/comite-gestor
https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/mapa-estrategico
https://sead.portal.ap.gov.br/conteudo/secretaria/perfil-dos-gestores
https://sead.portal.ap.gov.br/arquivos/ORGANOGRAMA_2019.pdf
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Legislação

Aqui o usuário tem contato com as legislações que orientam o funcionamento das diversas áreas do 
Governo do Estado do Amapá.

Decretos

O portal apresenta documentos com assuntos gerais e específicos do 
GEA, relacionados às atividades da Secretaria.

Legislação das Categorias

O usuário terá aqui o acesso às legislações pertinentes aos grupos das 
diversas categorias de agentes públicos do GEA.

Regulamento SEAD

Poderá aqui ser consultado o Decreto n° 0422 de 30 de janeiro de 2019, 
o qual aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Administração e 
dá outras providências.

https://sead.portal.ap.gov.br/decretos
https://sead.portal.ap.gov.br/legislacoes
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_7908ae1b0f0e4fb7b615fa2c080ad9bc.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/SEAD_7908ae1b0f0e4fb7b615fa2c080ad9bc.pdf
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Serviços

Aqui alguns serviços disponibilizados pela SEAD são colocados para 
facilitar o atendimento dos usuários, tais como: Ato Declaratório, 
Consignações, Ficha de Licença Prêmio, Fichas de Avaliação, Junta Médica 
e Requerimentos. Consulte os capítulos “Primeiros passos do Servidor 
Público” e “Direitos do servidor”. 

Links úteis

O sítio disponibiliza nesta aba links que direcionam para o 
acompanhamento geral de atividades como: Agenda do servidor, 
AMPREV, Concurso, CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de 
Estado da Administração, Contra Cheque, Licitações, Perícia Médica, 
Planejamento, Portal de Serviços, PRODOC e Servidores da CEA.

Portarias

Nesta opção de acesso, o usuário encontrará portarias expedidas pela 
Secretaria que versam sobre assuntos como estágio probatório, licença 
prêmio, progressão e diversos. 

Publicações

Nesta aba, o Portal apresenta publicações de atos e documentos expedidos 
por órgãos diversos, versando sobre assuntos que são de interesse dos 
agentes públicos da SEAD.

https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br
https://sead.portal.ap.gov.br/publicacoes
https://sead.portal.ap.gov.br/portarias/estagio
https://sead.portal.ap.gov.br/portarias/licenca
https://sead.portal.ap.gov.br/portarias/licenca
https://sead.portal.ap.gov.br/portarias/progressao
https://sead.portal.ap.gov.br/portarias/diversas
https://sead.portal.ap.gov.br
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Portal de serviços do GEA

No portal de serviços do Governo, constam diversas 
informações instrutórias e procedimentais que facilitam a 
solicitação dos serviços ofertados pelo GEA ao cidadão, ao 
servidor público e ao empreendedor do Estado do Amapá.  
Acesse o portal através do link servicos.portal.ap.gov.br

Na consulta aos serviços do portal, é possível visualizar dados 
como os requisitos, o custo, tempo e o passo a passo para utilizar 
o serviço de interesse do usuário. Além disso, admite-se ao usuário a opção pelo atendimento online ou 
agendamento de atendimento presencial.

Ao acessar a página principal do portal de serviços, aparecem em 
destaque apenas alguns dos serviços inseridos no portal. Entretanto, ao utilizar 
a barra de pesquisas, que fica na parte superior da página, o usuário poderá 
pesquisar, mediante o emprego de palavras-chave, o serviço específico de seu 
interesse. 

A SEAD já possui diversos serviços no portal:
emissão de contracheques e de ficha 
financeira;
emissão do mapa de licença prêmio e do 
mapa de progressão funcional;
consulta ao andamento de processos;
agendamento e realização de perícia 
médica;
solicitação da declaração de tempo de 
serviço (averbado e não averbado).

Acesse o portal de 
serviços

Na barra de pesquisa, 
digite “SEAD” e clique 

em pesquisar.

Acesse todos os 
serviços da SEAD 

disponíveis no portal.

https://servicos.portal.ap.gov.br

https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
https://servicos.portal.ap.gov.br
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