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Cadastro e Acesso



I - CADASTRO

O interessado(a) em realizar o cadastro de usuário externo deverá:

1) Acessar o link: https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_
externo_logar&acao_origem= usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_
externo=0  

2) O sistema exibirá a tela de acesso para usuários externos. Clicar no link “Clique aqui 
se você ainda não está cadastrado” 

3) Clicar no link “Clique aqui para continuar”   

https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.mdh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&amp%3Bid_orgao_acesso_externo=21
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&amp%3Bid_orgao_acesso_externo=21


4) Preencher os dados do cadastro, conforme imagem abaixo, informando os dados
pessoais e o e-mail/senha para acesso ao SEI.MDH:

Observações:

• No momento do cadastro, foi necessário informar seu endereço de e-mail, que 
servirá como login de acesso ao sistema.  

• O e-mail e, consequentemente, o login são, dessa forma, informação de caráter 
pessoal e intransferível.  

• Serão aceitos somente e-mails PESSOAIS PARTICULARES em que seja possível 
identificar o nome e sobrenome do usuário.  

• Endereços de e-mails PESSOAIS INSTITUCIONAIS serão permitidos somente nos 
casos de interlocução com outros órgãos da Administração Pública, de qualquer 
esfera (Federal, Estadual ou Municipal) e qualquer poder (Executivo, Legislativo 
e Judiciário).  

• Caso seja necessário, solicitaremos que o e-mail informado seja alterado para 
algo mais apropriado aos padrões aqui definidos.  

• Esse cadastro tem como objetivo possibilitar a assinatura eletrônica de 
documentos por pessoas físicas que estejam com demandas em PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS na instituição, ou para pessoas físicas que representem 
pessoas jurídicas nessa situação.  

• Ao efetuar o cadastro, o Usuário Externo ACEITA as condições que disciplinam o 
processo eletrônico, com fundamento na legislação pertinente e especialmente 
no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, admitindo como válida a assinatura 
eletrônica na modalidade cadastrada (login e senha), tendo como consequência 
a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, passíveis de apuração 
de responsabilidade civil, penal e administrativa.

 
Ainda, DECLARA que são de sua exclusiva responsabilidade:  

I o sigilo da senha de acesso, não sendo contestada, em qualquer hipótese, 
alegação de uso indevido;



II a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de 
cadastro e os constantes dos documentos enviados para validação;

III a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados e enviados 
para validação do cadastro, até que decaia o direito da Administração de 
rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam 
apresentados ao Ministério dos Direitos Humanos para qualquer tipo de 
conferência.  

Caso necessite de mais esclarecimentos, envie um e-mail para sei@mdh.gov.br
Depois de realizar o cadastro, o interessado deverá:

1) Responder o e-mail recebido do SEI.MDH, anexando arquivos digitais contendo cópia 
dos seguintes documentos para ativar seu login de acesso de usuário externo.

a DOCUMENTO DE IDENTIDADE com foto (RG, CNH, OAB, CREA etc.)
b CPF (dispensável, caso já apareça na Identidade)
c COMPROVANTE DE ENDEREÇO RESIDENCIAL (atual e em nome da pessoa 

cadastrada). Caso o demandante esteja respondendo em nome de órgãos da 
Administração Pública, de qualquer esfera (Federal, Estadual ou Municipal) e 
qualquer poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), esse documento poderá ser 
substituído por COMPROVANTE DE VÍNCULO. Aceita-se como COMPROVANTE 
DE VÍNCULO a publicação de nomeação na imprensa oficial dos entes (Diário 
Oficial da União, Estado ou do Município).

II - ACESSO DO USUÁRIO EXTERNO

1) Após a confirmação de liberação do cadastro, o usuário deve realizar os passos de 1 a 
3 do Cadastro, preencher os campos E-mail e Senha e clicar no botão “Confirma”.   

mailto:sei@mdh.gov.br


2) O sistema exibirá uma tela com o Controle de Processos Externos, onde o usuário 
terá acesso aos Processos e/ou Documentos disponibilizados para acompanhamento ou 
assinatura.

II – RECUPERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO DO USUÁRIO EXTERNO

1) Caso o usuário esqueça a senha, deve realizar os passos de 1 a 3 do Cadastro e clicar no 
botão “Esqueci minha senha”:     



2) Preencher o campo E-mail e clicar no botão “Gerar nova senha”: 

3) O sistema apresentará a mensagem “Uma nova senha foi gerada e enviada ao e-mail: 
e-mail informado pelo usuário.”;
4) O usuário deverá acessar seu e-mail de cadastro para obter a nova senha e realizar o 
acesso ao sistema.
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