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UTILIZAÇÃO DO E-DOCS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA 
SOLICITAÇÃO CADASTROS NO SIGA 

 

Considerando a publicação do Decreto Nº 4.411-R, de 18 de abril de 2019, que instituiu 

o Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos (E-DOCS) no âmbito da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado, a Gerência de Sistemas 

Integrados de Gestão Administrativa – GESIS / SEGER ratifica os novos procedimentos para o envio 

e recebimento dos formulários de cadastros disponíveis no Portal do SIGA 

(www.portalsiga.es.gov.br) no menu “CADASTRE-SE / Servidor”. 

Conforme informativo SIGA nº 011/2019, reforçamos que a partir de 01/07/2019 o 

recebimento de quaisquer documentos relativos aos cadastros do SIGA conforme o informativo 

supracitado acima e enviados pelos servidores públicos, se dará exclusivamente pelo sistema 

EDOCS, que deverão também ser assinados eletronicamente no sistema. 

O recebimento de solicitação de cadastros pela coordenação do SIGA não estará mais 

disponível pelo canal atual através do e-mail cadastro.siga@seger.es.gov.br, que estará desativado 

a partir de 01/07/2019. 

Este informativo é aplicável somente para as rotinas de solicitação de cadastros 

efetuadas por servidores públicos e direcionadas para o grupo “SIGA – CADASTROS GERAIS” desta 

Gerência de Sistemas Integrados de Gestão Administrativa - GESIS/SEGER, conforme orientações 

disponibilizadas anteriormente através do informativo nº011/2019 publicado em Maio/2019 e 

disponível para consultas no portal do SIGA (www.portalsiga.es.gov.br ). 

Demandas relacionadas a utilização do sistema SIGA, dúvidas, incidentes, consultas 

sobre andamento de chamados, bem como abertura e encerramento de chamados pelos usuários 
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do sistema SIGA, devem ser realizadas via suporte técnico SIGA, através dos canais já utilizados 

atualmente: telefone 0800 000 2001 ou através do e-mail suportesiga@nexa.com.br. 

Dúvidas ou questionamentos sobre este informativo deverão ser direcionadas à 

Coordenação do SIGA por meio do e-mail coordenacao.siga@seger.es.gov.br. 

 

Vitória, 25 de Junho de 2019 
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Acesse o Portal SIGA: www.siga.es.gov.br 
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