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8. No quadrante “Unidades de Atendimento”: 
 

a.  definir o alcance do ACT -  se Nacional, SR, UF, GEX ou Unidades.  
 

i. Na opção Unidades, é possível definir mais de uma unidade de 
atendimento. 

 
9. Clicar em confirmar. 
 
10. No quadrante “Dados Básicos”: 
 

a.  em “Ações”: 
i. certifique-se que na opção “Visível na Central de Serviços” 

esteja selecionado “Não” (o campo selecionado fica grafado em 
azul). Isso garantirá que a unidade externa não fique visível para 
os canais de agendamento e protocolo. 

 
11. No quadrante “Serviços Executados”: 
 

a.  selecionar os serviços previstos no acordo. 
 

12. Clicar em confirmar. 
 

4.9.4 SAG CONVENIADA  

 Os requerimentos serão lançados no SAG pelas conveniadas, de acordo com 
os passos descritos a seguir. 

 

4.9.4.1 Passo a passo 
1. Acessar:  requerimento.inss.gov.br 
2. Clicar em “Login”, localizado no canto superior direito da tela 
3. Digite o CPF e a senha 
4. Na aba “Requerer”, selecionar o serviço desejado e Clicar em “Avançar” 
5. Informe o CPF do interessado e Clicar em “Consultar CPF”, representado pelo 

ícone  
6. Inserir as informações de contato 
7. No campo “Arquivos”, Clicar em “Selecionar” para inserir os documentos. 

Observe os parâmetros de digitalização descritos no tópico “Parâmetros para 
a digitalização”. 

8. Na coluna “Descrição do Arquivo”, sintetize o conteúdo. Na coluna “Ações”, 

Clicar em autenticar , se for o caso, e Clicar em “Avançar”.  

 OBS: Os arquivos poderão ser autenticados posteriormente, por agente 
devidamente credenciado. 

http://requerimento.inss.gov.br/
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FIGURA 3 - LANÇAR REQUERIMENTOS NO SAG PELAS CONVENIADAS 

 

 

9. Na tela que se abre, selecionar uma das localidades abrangidas no acordo 
10.  Selecionar a unidade/data desejada e clicar em “Avançar” 
11. No final da tela que se abre, clicar em: 

a.  “Declaro que li e concordo com as informações acima”; e  
b. Clicar em “Confirmar” 

12. Para que a conveniada imprima e forneça ao interessado o comprovante do 
requerimento: 

a.  Clicar em “Gerar Comprovante”. 

 

As conveniadas poderão acompanhar seus requerimentos através da aba “Consulta” 
da página inicial do SAG Conveniada: 

 
1. Realizar o login; 

a.  Clicar na aba “Consultar” 
2. Serão listadas todas as tarefas cadastradas/solicitadas pela conveniada 
3. Os Atendimentos à Distância podem ser filtrados pela  “Situação”:  

a. Pendente;  
b. Cancelado;  
c. Concluído; ou  
d. Cumprimento de Exigência.  

 
Possuem ainda as seguintes ações: 

 

 Gerar Comprovante (do agendamento) 

Detalhar Tarefa 

Cancelar Tarefa 

4. No detalhamento do Atendimento à Distância , na aba “Detalhar Tarefa”, 
é possível incluir comentários e anexos, a qualquer momento, desde que a 
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situação da tarefa se encontre com status “Pendente”. Após inclusão de 
comentários e ou anexos, é necessário clicar em “Salvar novo Comentário”. 
Em caso de documentos originais, lembrar de autenticá-los.  

 

 

 

4.9.4.2 Parâmetros para a digitalização: 
 

1. Padrão de nome do arquivo: 
 

 
a) os documentos de identificação do requerente/instituidor/dependentes 
 "NOME DO REQUERENTE _99999999999_ORIGINAIS_DI.pdf”; 
b) original, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_ 
ORIGINAIS.pdf”; 
c) cópia simples, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_ 
SIMPLES.pdf”; 
d) autenticação feita por terceiros, exemplo: “NOME DO 
REQUERENTE_99999999999_ TERCEIROS.pdf”. 

 
2. Qualidade da digitalização: 24 bits colorido e resolução 150 dpi. Atentar para 

que os documentos estejam na posição correta de leitura. 
3. Tamanho do arquivo: o tamanho de cada arquivo não poderá exceder 5 MB e 

o somatório de todos os arquivos deverá respeitar o limite de 30 MB.   
4.  Ordem da digitalização: sempre que possível, os documentos deverão ser 

digitalizados em um arquivo único, observando-se a seguinte sequência:   
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FIGURA 4 - ORDEM DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 

5. GET - GERENCIADOR DE TAREFAS 

 GET é o sistema de Gerenciamento de tarefas, onde serão cadastradas, 
atualizadas e concluídas as tarefas existentes. 

 

OBSERVAÇÃO 

 Antes de incluir uma tarefa, os documentos deverão ser conferidos, pois é 
neste sistema que ocorrerá a autenticação dos documentos. 

 

5.1 COMO ACESSAR - MÓDULO ATENDENTE  

1. Digite no navegador www-get/ 

2. Login: CPF e Senha (a mesma do e-mail). 

3. Escolher o perfil de acesso, se for o caso.  
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FIGURA 5 - MÓDULO ATENDENTE 
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5.2 COMO INCLUIR TAREFA / PROTOCOLAR 

 
 

FIGURA 6 - INCLUIR TAREFA E PROTOCOLAR 
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5.3 INCLUIR OU EXCLUIR NOVOS ANEXOS 

 
1. Pesquisar tarefa por interessado ou protocolo,  

2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa,  
3. Clicar na aba anexos: para incluir, clicar em “novo(s) anexo(s)”, para excluir 

basta clicar no “ X ” localizado no campo “Ações”. Deve-se autenticar os 
novos documentos originais apresentados.  

 

 

 

 

5.4 INCLUIR COMENTÁRIOS 
1. Pesquisar “tarefa por interessado ou protocolo”;  

2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa; 
3. Na aba “Detalhes”, descrever o conteúdo na janela de comentário (nela 

também é possível anexar documentos que também deverão ser 
autenticados quando apresentados originais); 

4. Clicar em salvar comentário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTINAS EXCLUSIVAS DOS RESPONSÁVEIS PELA TAREFA 

5.5 CADASTRAR EXIGÊNCIA 
1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. clicar no ícone atribuir status cumprimento de exigência , 
3. descrever a exigência, sendo possível incluir anexos, 
4. clicar em alterar status. 

ATENÇÃO!!! 

Todos os comentários adicionados poderão ou não ficar visíveis ao segurado e Central 

135, dependendo essa funcionalidade da habilitação pelo servidor no sistema. 

Além disso, deve-se incluir nesse espaço o número do benefício (NB), a fim de facilitar 
a pesquisa. 
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 5.6 CANCELAR TAREFA 
1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. clicar no ícone de cancelar tarefa , 
3. selecionar o motivo do cancelamento, 
4. incluir justificativa com no mínimo 30 caracteres, 

5. clicar em . 

 

 

 

5.7 CONCLUIR TAREFA 

 

A tarefa deverá ser concluída no GET após a formatação do processo no 
sistema concessório (PRISMA, SIBE, etc), seguindo os seguintes passos: 

1. pesquisar tarefa por interessado ou protocolo, 

2. Clicar no ícone  para detalhar a tarefa, 
3. Incluir todas consultas, comprovantes de concessão/indeferimento e 

despacho na aba anexos (conforme item 5), 

4. Clicar no ícone   para concluir tarefa,  
5. Inserir justificativa de conclusão com no mínimo 30 caracteres, 
6. Clicar em concluir. 
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5.8  FILTROS NO GET - MÓDULO ATENDENTE 

 

 

FIGURA 7 - PESQUISA: FILTROS NO GET -  MÓDULO ATENDENTE 

 

1.  A tela inicial relaciona todas as tarefas que estão sob a responsabilidade do 
servidor nos últimos trinta dias: 

 
a) É possível filtrar as tarefas pelo status, pela prioridade, pelo número de 

protocolo e por outros prazos. Sendo possível ainda aumentar as opções de 

pesquisa, clicando no ícone  

 

OBS:  1 - as tarefas atrasadas já constam dentro das tarefas pendentes. 

 2- as tarefas com status de cumprimento de exigências não possuem 
ícone próprio na tela inicial, mas constam no somatório do total de 
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tarefas.  

 

2. Pesquisas avançadas:  

 
a) serviço: mostra os serviços que estão disponíveis para aquele servidor, 
b) data de criação ou data de atualização,  
c) situação do atendimento: dentro do prazo ou atrasada, 
d) tipo: interna ou externa, 
e) origem: gerada na unidade ou transferida de outra unidade. 

 

3. Nos ícones localizados no canto superior direito , é possível fazer 
ações em lote como concluir, cancelar, retornar para pendente, registrar comentários 
nas tarefas e exportar lista de tarefas. 

4. Ao clicar no ícone  o servidor poderá puxar nova tarefa 
pendente, ou seja, que ainda não possui nenhum responsável atribuído para 
execução. Será possível puxar apenas tarefas para as quais o servidor tem 
competência para executar, sabendo que o sistema distribuirá da tarefa mais antiga 
para a mais recente. 

5. Dentro da tarefa, a aba  permite a visualização dos dados cadastrais e 
as relações previdenciárias dos interessados relacionados, sendo possível gerar o 

documento com os dados do CNIS no ícone localizado na aba “Dados cadastrais 
e Relações Previdenciárias”. 

6. Para gerar resumo da tarefa, clicar no ícone  no canto superior direito da 
barra Tarefa de Protocolo. O pdf gerado não imprimirá os anexos, apenas dados da 
tarefa e comentários. Para o serviço de cópia de processo, faz-se necessário o 
download dos anexos para compor o arquivo. 

 

  

5.9 COMO ACESSAR - MÓDULO GESTOR  

1. Digite no navegador: www-get/  

2. Login: CPF e Senha (a mesma do e-mail). 

3. Escolher o perfil de acesso, se for o caso.  
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FIGURA 8 - MÓDULO GESTOR 

 

5.10 CONHECENDO A TELA INICIAL 

 A tela inicial do GET apresenta quatro janelas cujo conteúdo ou 
funcionalidade está descrita no Quadro VI - FUNCIONALIDADES E DESCRIÇÃO. 

 
QUADRO 5 - FUNCIONALIDADES E DESCRIÇÃO 

MINHAS TAREFAS 
FILA DA UNIDADE - 

GERENCIAL 
TODAS AS TAREFAS 

PESQUISA POR 
INTERESSADO/ 
PROTOCOLO 

FUNCIONALIDADE 

Tarefas pendentes de 
análise em que o 
servidor gestor está 
responsável pela 
execução. 

Tarefas pendentes de 
distribuição (atribuir  
responsável) na 
unidade. 

Total de tarefas da 
unidade. 

Espaço de busca/ 
consulta de tarefas. 

DESCRIÇÃO 

 

5.10.1 Distribuir Tarefa/ Atribuir Responsável em lote 
1. Clicar em Fila da Unidade - Gerencial, 
2. Selecionar as tarefas pendentes a serem distribuídas, 

3. Clicar no ícone ,  localizado no canto superior direito da tela, 
4. Selecionar o servidor responsável pelas tarefas, 
5. Clicar em Incluir Responsável. 
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5.10.2 Transferir Tarefa para outra Unidade 
1. Clicar em Fila da Unidade - Gerencial, 
2. Selecionar a(s) tarefa(s) a ser(em) transferida(s), 

3. Clicar no botão , 
4. Selecionar o tipo de Unidade, 
5. Descrever a Unidade ou Município e selecionar a opção desejada, 
6. Clicar em Pesquisar, 

7. Clicar no ícone para transferir. 

 

 

5.10.3 Pesquisa: Filtros no GET - Módulo Gestor 

 

 
 

FIGURA 9 - FILTROS NO GET - MÓDULO GESTOR 
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1.  A tela inicial relaciona todas as tarefas que estão sob a responsabilidade da 
unidade nos últimos trinta dias, esse recorte temporal poderá ser alterado 
através da inclusão de novo período nos campos Criada em e Atualizada em.  

 
2. O Gestor poderá pesquisar a tarefa por responsável conforme destaque na 

tela acima. 
 

3. Por fim, todas as outras funcionalidades são idênticas ao descrito no Módulo 
Atendente. 

 

6. FLUXO DE ATENDIMENTO 

6.1 REQUERIMENTO NA AGÊNCIA 

 

 É de responsabilidade do gestor da APS estabelecer a força de trabalho 
destinada a cada tarefa a ser executada, sendo elas: TRIAGEM, DIGITALIZAÇÃO, 
PROTOCOLO/AUTENTICAÇÃO E ANÁLISE. 

 

 

 
FIGURA 10 - REQUERIMENTO NA AGÊNCIA - FLUXO DAS TAREFAS 

 

6.2 TRIAGEM 

Na triagem será identificado o cidadão e o tipo de serviço solicitado. 
Tratando-se de agendamento de Protocolo de Requerimento, ou mesmo de 
agendamento residual na modalidade antiga, deverá ser emitida senha para 
PROTOCOLO DE REQUERIMENTO, para que o cidadão seja direcionado ao setor 
de digitalização. 

 

6.3 DIGITALIZAÇÃO 

Na digitalização, deverá ser preenchido o requerimento, onde será 
identificado o cidadão e o serviço desejado. Depois de preenchido, deverá ser 
impresso, assinado pelo requerente e juntado a toda documentação apresentada 
para digitalização, formando um único arquivo, seguindo as seguintes instruções: 
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a) Padrão de nome do arquivo:  
 

I - os documentos de identificação do requerente/instituidor/dependentes 
 "NOME DO REQUERENTE _99999999999_ORIGINAIS_DI.pdf”; 
II - original, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_ 
ORIGINAIS.pdf”; 
III - cópia simples, exemplo: “NOME DO REQUERENTE_99999999999_ 
SIMPLES.pdf”; 
IV - autenticação feita por terceiros, exemplo: “NOME DO 
REQUERENTE_99999999999_ TERCEIROS.pdf”. 

 
b) Ordem da digitalização : 

 É imprescindível que todos os documentos digitalizados obedeçam à ordem 
estabelecida. Isso se explica pela necessidade de padronizar o procedimento de tal 
forma que qualquer pessoa em qualquer lugar ao acessar um arquivo de 
documentos digitalizados, encontre-os, SEMPRE, na mesma ordem. Facilita o 
trabalho e otimiza o tempo. E, ainda, os documentos devem ser digitalizados na 
posição correta de leitura.  

 
 

FIGURA 11 - ORDEM DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 
c) Qualidade da digitalização: 24 bits colorido e resolução 150 dpi.  
 
d) Endereço de guarda dos arquivos: inicialmente o arquivo digitalizado 

deve ser salvo no computador que está ligado ao scanner. Concluída a 
digitalização de todos os documentos, o agente público deve copiar o 
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arquivo completo e transferir para a pasta compartilhada da APS.  
 O responsável pela digitalização deverá criar diariamente uma pasta 
nomeada com a data do dia da digitalização, contendo subpastas 
organizadas, nominadas com nome e CPF de cada  requerente, onde 
serão salvos os documentos digitalizados, conforme modelo abaixo. 

 

 
 

FIGURA 12 - ÁRVORE DO ARQUIVO DIÁRIO DE DIGITALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTO 

 

 

 

▬ Após o término da digitalização, a senha será redirecionada para o serviço 
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.   

 

6.4 PROTOCOLO / AUTENTICAÇÃO 

 

A autenticação será realizada por servidor e consistirá na conferência da 
documentação digitalizada com o original. O arquivo estará disponível na pasta 
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compartilhada, dentro da pasta do dia. 

Caso o servidor do setor de protocolo precise incluir ou retirar documento do 
arquivo já digitalizado, deverá utilizar  ferramenta de edição PDF. Ao editar, lembrar 
de verificar se  o arquivo fica com um tamanho aceitável e compatível com o 
sistema. 

Finalizada a conferência, será incluída nova tarefa no sistema GET e 
anexados os documentos. Os originais serão autenticados, conforme sua 
integridade, e a tarefa salva. Caso o arquivo só contenha cópias de documentos, 
não deverá ser autenticado mesmo que se trate de cópia autenticada por terceiros 
(cartório, advogado ou servidor público). 

Se durante a autenticação, houver a necessidade de inserir alguma 
observação para a análise da tarefa, o servidor deverá fazê-lo no campo de 
comentários. Para acessar o campo, basta consultar o processo pelo número do 
protocolo ou CPF, especificar a tarefa na aba detalhes, onde estará disponível a 
janela para inclusão das observações. Nesse espaço também é possível anexar 
documentos. 

 

Exemplo de comentário: Identificada alguma rasura na CTPS, informar qual 
página. 

 

Encerrado o cadastro da tarefa, o servidor deverá imprimir o comprovante do 
requerimento, entregar ao requerente e informá-lo que sua solicitação poderá ser 
acompanhada através da Central 135 ou no Meu INSS. Logo em seguida, a senha 
de atendimento deverá ser encerrada. 

 

 

6.4.1 OUTRAS OPÇÕES DE FLUXO DE ATENDIMENTO 

De acordo com o perfil e capacidade de cada APS, além do modelo acima 
explicitado, pode-se adotar ainda algum dos fluxos abaixo para as etapas de 
digitalização e protocolo/autenticação: 

 

Modelo 1 

As etapas de digitalização e protocolo/autenticação serão realizadas pelo 
mesmo servidor, que será responsável pela recepção da documentação (com 
preenchimento do requerimento), organização e digitalização na ordem proposta, e 
por fim pela inclusão da tarefa no GET com o upload dos arquivos no sistema. Desta 
forma, os arquivos não precisam ser salvos na pasta compartilhada, pois serão 
inseridos no sistema do mesmo computador em que serão digitalizados. As demais 
orientações quanto aos procedimentos dessas duas etapas devem seguir o descrito 
no modelo anterior (itens 6.3 e 6.4). 
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Modelo 2 

Neste modelo, a digitalização será realizada por um servidor/estagiário de 
apoio que fique próximo ao servidor do protocolo/autenticação. Desta forma, o 
servidor do protocolo será responsável por recepcionar a documentação, conferir e 
organizá-la na ordem descrita neste guia, preencher o requerimento e repassar ao 
servidor/estagiário de apoio para digitalização, sem necessidade de 
redirecionamento da senha de atendimento. Após a digitalização, o 
servidor/estagiário salva o processo na pasta compartilhada e o servidor do 
protocolo, por sua vez, inclui a tarefa no GET com consequente upload do arquivo, 
encerrando o atendimento. As demais orientações quanto aos procedimentos 
dessas duas etapas devem seguir o descrito nos itens 6.3 e 6.4. 

 

 

6.5 ANÁLISE 

 Após a conclusão da etapa anterior, a tarefa criada migra para a fila da 
unidade para distribuição e análise, que seguirá a rotina padrão de reconhecimento 
de direitos. Todos os comprovantes gerados nas pesquisas e habilitação nos 
sistemas corporativos deverão ser anexados no GET, em formato PDF e incluído o 
número do benefício nos comentários, antes da conclusão da tarefa. 

 

7. COMO CRIAR UMA PASTA COMPARTILHADA E 
CONFIGURAR O SCANNER 

 Pasta compartilhada é o local onde se arquivam documentos que podem ser 
acessadas por outros usuários na mesma rede.  

 

 7.1 FLUXO PARA CRIAR PASTA COMPARTILHADA 

 Confira na figura abaixo, o passo a passo, do procedimento necessário para 
se criar uma pasta compartilhada. 
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FIGURA 13 - ÁRVORE DE CRIAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA 
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7.2 LOCALIZAÇÃO DA PASTA COMPARTILHADA  

 

 

  

 
 

FIGURA 14 - LOCALIZAÇÃO DA PASTA COMPARTILHADA 

 

7.3 SCANNER 

 Um scanner é um aparelho de leitura óptica que permite converter imagens, 
fotos, ilustrações, texto e documentos em papel, para um formato digital que pode 
ser manipulado em computador. Aqui, o scanner é usado para converter 
documentos em papel para digital. 
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7.3.1 Configurar Scanner Fujitsu5 

1. Ir para a área de trabalho (desktop) do computador.  

2. Localizar o ícone ScandAllPro 

3. Clicar 2x no ícone ScandAllPro 

4. Clicar em Digitalizar 

5. Clicar em "abrir" no ícone "nome da pasta" 

 

 

6. Selecionar a pasta de destino  - para essa ação, localize a pasta 
compartilhada que já foi criada, selecione dentro dela a pasta do MÊS, e dentro da 
pasta do mês, o dia a ser trabalhado. 

 

 
 

FIGURA 15 - SELECIONAR PASTA DE DESTINO 

 

                                                
5
 Para Scanner Avision ADF250F acessar Guia Rápido Scanner Avision ADF250F na intraprev. 

http://www-inss.prevnet/wp-content/uploads/2017/06/Passo-a-passo-digitaliza%C3%A7%C3%A3o-scanner-Avision-ADF250F-revisado-ilovepdf-compressed.pdf
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7.3.2 Formato de Arquivo 

 Verificar se o formato de arquivo está em PDF e se o formato de cores 
está em 24 bits colorido, como na figura abaixo.  

 

 

FIGURA 16 - FORMATO DE ARQUIVO 

 

8. CONFIGURAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO  

8.1 TIPO DE DIGITALIZAÇÃO E TAMANHO DO PAPEL 

 Selecionar o local onde irá realizar a digitalização de acordo com o tipo de 
documento que aparece no ícone Tipo de Digitalização. 

 

 

 

FIGURA 17 - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO E TAMANHO DO PAPEL 

 

1.1 Documentos em Papel A4 (ícone Tamanho do Papel), o tipo de 
digitalização =  AAD (frente); 

1.2 Documentos pessoais ou Carteira de Trabalho, o tipo de digitalização = 
FLATBED; 

1.3 Digitalizar documentos frente e verso = AAD (Duplex). 
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8.2 DIGITALIZAR 

 Para prosseguir com a digitalização de documentos, siga os passos 
constantes na ilustração: 

 
 

FIGURA 18 - COMO DIGITALIZAR DOCUMENTOS 

8.3 ALTERAR BANDEJA DE DIGITALIZAÇÃO 

 
 

FIGURA 19 - ALTERAR BANDEJA DE DIGITALIZAÇÃO 


