


E-Docs:E-Docs:  
  Gestão Arquivística de Documentos eGestão Arquivística de Documentos e

Processos Administrativos do Estado doProcessos Administrativos do Estado do
Espírito Santo.Espírito Santo.

  



O E-Docs é um sistema corporativo de gestãoO E-Docs é um sistema corporativo de gestão
de documentos e arquivísticos digitais, quede documentos e arquivísticos digitais, que
engloba a autuação, tramitação, classificação,engloba a autuação, tramitação, classificação,
temporalidade e destinação final, desenvolvidotemporalidade e destinação final, desenvolvido
pelo PRODEST em parceria com a SECONT, SEGERpelo PRODEST em parceria com a SECONT, SEGER
e Arquivo Público.e Arquivo Público.



Como fazer o acesso?Como fazer o acesso?  
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrarhttps://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar > clica em criar > clica em criar
uma conta, pode ser com CPF ou e-mail pessoal. Os dadosuma conta, pode ser com CPF ou e-mail pessoal. Os dados
pessoais informados no cadastro devem estar de acordo com apessoais informados no cadastro devem estar de acordo com a
Receita Federal e com o eSocial.Receita Federal e com o eSocial.   
Uma vez que o sistema busca verificar os dados informados comUma vez que o sistema busca verificar os dados informados com
a Receita Federal e com o eSocial, se houver algumaa Receita Federal e com o eSocial, se houver alguma
inconsistência, o cidadão precisa corrigir para dar continuidadeinconsistência, o cidadão precisa corrigir para dar continuidade
ao cadastro.ao cadastro.



Verificação de conta:Verificação de conta:  
··Meu gov.brMeu gov.br  
··Certificado DigitalCertificado Digital  
··SelfieSelfie  
··CNH CapixabaCNH Capixaba



Tipos de documentos:Tipos de documentos:
··Documento escaneadoDocumento escaneado  
··Documento eletrônicoDocumento eletrônico
··Assinado eletronicamenteAssinado eletronicamente
··Não será assinado eletronicamenteNão será assinado eletronicamente  
Obs: Limite de acesso restrito para os documentos comObs: Limite de acesso restrito para os documentos com
informações pessoais.informações pessoais.



Upload de Documento para Captura:Upload de Documento para Captura:
··Upload de único arquivoUpload de único arquivo  
··Upload em lote (ideal para captura de vários documentos)Upload em lote (ideal para captura de vários documentos)
Obs: Para facilitar, os documentos podem ser nomeadosObs: Para facilitar, os documentos podem ser nomeados
conforme o conteúdo.conforme o conteúdo.



Encaminhamento dos documentos:Encaminhamento dos documentos:
                        Encaminhamento Encaminhamento > > Cidadão Cidadão > > Documentos serãoDocumentos serão
encaminhados (fazer upload, elaborar, procurar e colar) encaminhados (fazer upload, elaborar, procurar e colar) >>
Destinatários Destinatários > > Setor Setor > > Órgão-SECULT Órgão-SECULT > > GESEC – Gerencia doGESEC – Gerencia do
Sistema Estadual de Cultura.Sistema Estadual de Cultura.
Título do Encaminhamento: Nome do Projeto – MunicípioTítulo do Encaminhamento: Nome do Projeto – Município      
Mensagem do Encaminhamento é obrigatório.Mensagem do Encaminhamento é obrigatório.

+Novo
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