
Passo a passo: http://conselhos.meioambiente.mg.gov.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO COPAM Nº 01/2019 
 

Processo eletivo de membros da sociedade civil para representação no 
Plenário, nas Câmaras Técnicas Especializadas e nas Unidades Regionais 
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O representante legal da entidade, interessado em inscrevê-la para o 

processo eletivo, deverá solicitar o acesso para usuários externos: 

1. Acessar o endereço:    
www.planejamento.mg.gov.br/sei 
 
2.  Clicar em 
 
 
 
3. Clicar em 

 
 

4. Clicar em “clique aqui se você ainda não está cadastrado”  
  
  

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

1º 

http://www.planejamento.mg.gov.br/sei
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

1º 5.  
(........)  
  
  

 Envie toda a documentação solicitada a partir do mesmo e-mail utilizado no 
cadastro, para os seguintes endereços 

eletrônicos: suporte.sei@meioambiente.mg.gov.br, com cópia 
para atendimentosei@planejamento.mg.gov.br. 

Continuar o processo: 

O representante legal da entidade, interessado em inscrevê-la para o 

processo eletivo, deverá solicitar o acesso para usuários externos: 

mailto:suporte.sei@meioambiente.mg.gov.br
mailto:atendimentosei@planejamento.mg.gov.br
mailto:atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
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O representante legal, após a validação da senha do SEI, deverá 

efetuar a sua inscrição para participar do Edital de Eleição COPAM 

2020/22 1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

1º 6.   
  
  

Continuar o processo: 
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O representante legal deverá aguardar 

a validação do login e da  senha 

informados anteriormente, no 

Cadastrado de Usuário Externo!  

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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INSCRIÇÃO: O representante legal, após a validação do login e da 

senha informados no cadastro do SEI, deverá efetuar a sua inscrição 

para participar do Edital de Eleição COPAM 2020/22 

1. Acessar novamento o endereço eletrônico: 
www.planejamento.mg.gov.br/sei 

 
2.  

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Utilizar o login  

E senha recebidos 

http://www.planejamento.mg.gov.br/sei
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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1. Clicar no Peticionamento, depois em Processo Novo:   
Continuar o processo: 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

INSCRIÇÃO: O representante legal, após a validação do login e da 

senha informados no cadastro do SEI, deverá efetuar a sua inscrição 

para participar do Edital de Eleição COPAM 2020/22 
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Continuar o processo: 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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Parte 1 

Parte 2 

Parte 3 

Parte 4 

Continuar o processo: 
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PARTE 1: ESPECIFICAÇÃO 
Texto sugerido: Inscrição eleição Copam 2020/2022 

Continuar o processo: 

Parte 1 
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PARTE 2: DOCUMENTOS 

Preenchimento do Formulário de Interesse de participação. 

Continuar o processo: 

Parte 2 
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Continuar o processo: 



Passo a passo: http://conselhos.meioambiente.mg.gov.br 

     Após preenchimento do formulário, o documento 
deverá ser salvo (clique no botão salvar no canto superior 
esquerdo da tela) e depois fechado (clique no “x” no 
canto superior direito da tela). 

Salvar 

Fechar 

Continuar o processo: 
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DOCUMENTOS ESSENCIAIS 
   ATENÇÃO: A inclusão 1 (um) dos 4 tipos documentos é OBRIGATÓRIO. 

1º Passo: fazer upload do arquivo. 
2º Passo:  Escolher o tipo de documento. 

Textos sugeridos para ‘Complemento do Tipo de Documento’: 
Para CNPJ, texto sugerido: CNPJ 
Para Comprovante, texto sugerido: correspondência 
Para RG, texto sugerido: identificação 
Para CPF, texto sugerido: documento 
3º Passo: Formato = Digitalizado 
4º Passo: cópia simples 
5º Passo: Adicionar 

Continuar o processo: 

Parte 3 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

   ATENÇÃO:  
A inclusão é FACULTATIVA e vai variar de acordo com o segmento, 

conforme orientações a seguir. 
 

Continuar o processo: 

Parte 4 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

SEGMENTO: ONG – ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAL 
 

    Não precisa de anexar documentação complementar. 
 
EXCEÇÃO: Caso queira participar de alguma Unidade Regional Colegiada – URC, anexar 
documento comprovando ter sede e atuação na área de abrangência pretendida. 

Tipo de documento Texto  sugerido para complemento 

01 Atuação URC Comprovação 

Continuar o processo: 

Parte 4 
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Tipo de documento Texto  sugerido para complemento 

02 Estatuto Estatuto 

03 Estatuto Fund* Estatuto Fundação 

04 Atuação Amb Atuação ambiental 

* Documento obrigatório apenas se a entidade interessada for Fundação. 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

SEGMENTO: ENTIDADES DE PESQUISA 
 

Continuar o processo: 

Parte 4 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

SEGMENTO: OSC – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

OBRIGATÓRIO 
 

Tipo de documento Texto  sugerido para complemento 

05 Ata eleição Ata eleição 

02 Estatuto Estatuto 

06 Declaração Const Declaração constituição 

07 Atuação MG Declaração atuação 

Parte 4 

Continuar o processo: 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 

SEGMENTO: OSC – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

DEVERÁ SER ESCOLHIDO APENAS 1 (UM) DOCUMENTO DA RELAÇÃO ABAIXO: 
 

Tipo de documento Texto  sugerido para complemento 

08 Comp ORG Organograma 

09 Comp MEMB Equipe 

10 Comp EVENT Eventos 

11 Comp PUBLIC Publicações 

Parte 4 

Continuar o processo: 
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Finalizado a inclusão de toda documentação, é hora de Peticionar! 

BOTÃO NA PARTE SUPERIOR 

BOTÃO NA PARTE INFERIOR  

Continuar o processo: 

2020/2022 
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Senha pessoal ( a mesma para acesso como usuário externo) 

                          

Continuar o processo: 
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Continuar o processo: 
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A senha para acessar a cédula de votação online será encaminhada para o e-mail 
indicado pelo representante legal da entidade no ato de cadastramento como usuário 
externo no SEI, no período compreendido entre os dias 4 a 6 de novembro de 2019, 
observado o horário das 9h às 18h, conforme Calendário de Atividades do Anexo I. 

§ 1º – A responsabilidade pela atualização e pela administração do e-mail para recebimento da 
senha de votação é do representante legal da entidade interessada. 
 
§ 2º – Caso o representante legal da entidade não tenha recebido a senha no prazo indicado 
no caput deste artigo, ele deverá requerer o envio de uma nova senha nos dias 7 e 8 de 
novembro de 2019, por meio do e-mail eleicaocopam2019@meioambiente.mg.gov.br, 
observado o horário das 9h às 18h. 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

mailto:eleicaocopam2020@meioambiente.mg.gov.br
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conselhos.meioambiente.mg.gov.br 

planejamento.mg.gov.br/sei 

Sites recomendados: 
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Muito Obrigada! 

 
 

Secretaria Executiva 
eleicaocopam2019@meioambiente.mg.gov.br 

(31) 3915-1547  -1559  -  1560 
 

mailto:ludmila.carmo@meioambiente.mg.gov.br

