SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E DE AGRONOMIA – CONFEA
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE
Cadastro de Usuários Externos no SEI do Confea

Por meio desta Declaração e do cadastro como Usuário Externo no SEI-Confea, eu,
____________________________________________________________________________, CPF nº
_________________________,
RG
nº
____________________,
órgão
expedidor/UF
__________/_____, residente em _________________________________________, nº __________,
complemento ______________________________, bairro _____________________________,
cidade ______________________________, UF (Estado) _____, CEP _______________, e-mail
________________________________________________, telefone (_____) ___________________,
DECLARO que aceito todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura
eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo
uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
DECLARO, ainda, que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de
minha exclusiva responsabilidade:
I - o sigilo de sua senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso
indevido;
II - a conformidade entre os dados informados em formulários eletrônicos e aqueles contidos nos
documentos enviados, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos
documentos essenciais e complementares, quando for o caso;
III - a atualização de seus dados cadastrais no SEI-Confea;
IV - a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de ofícios ou notificações;
V - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na
hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até às 23 horas e 59
minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília,
independentemente do fuso horário no qual se encontre o usuário externo;
VI - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do
computador utilizado nas transmissões eletrônicas;
VII - a observância dos períodos de manutenção programada ou qualquer outro tipo de
indisponibilidade do sistema, informados em página própria no Portal do Confea na Internet; e
VIII - o acesso ao endereço eletrônico http://processoeletronico.confea.org.br/ para obter mais
orientações sobre como utilizar o SEI-Confea, avisos de manutenções e paradas, recomendações e
regulamentações acerca da utilização do sistema.
_____________________________________(_____), _____ de ____________________ de 20_____.
Cidade (UF)

_____________________________________________________________
Assinatura do Usuário (conforme consta no documento de identificação civil apresentado)
Para que ocorra a liberação do cadastro, o cidadão deverá entregar ao Confea a documentação exigida.

