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Consulta Membro de Comissão 
Todos os usuários com perfil PAD-Consulta tem acesso a esta funcionalidade. Selecionar a opção 

“Relatórios/Consulta”�na�página�inicial�do�Sistema. 

 

Iremos selecionar a consulta “Consulta Membros de Comissão Apuratória”.�E sta cons ulta permite a 

bus ca por membros  de comis s ões  apuratórias  em proces s os  ins taurados ,  

 

São apresentados os filtros a seguir, e os resultados apresentados consideram todos os campos 

selecionados. 

 



  

 3 

Nome: a busca realizada é abrangente, são mostrados todos os resultados que contenham os 

parâmetros inseridos. É necessário o preenchimento de ao menos 3 caracteres. 

CPF: Devem ser usados os números completos na pesquisa, pois o sistema não retorna resultado 

com dados parciais. É a forma que apresenta resultados mais efetivos. 

Matrícula: Devem ser usados os números completos na pesquisa, pois o sistema não retorna 

resultado com dados parciais.  

Atribuição: É uma lista de seleção. Pode-se pesquisar por membro, presidente, ou responsável. O 

responsável somente é indicado nas apurações diretas.  

Tipo de Processo: É uma lista de seleção. Pode-se pesquisar por tipo de processo em que o servidor 

participou.  

Apenas comissões ativas: se esta caixa estiver marcada a busca é realizada apenas nas comissões 

que possuem portarias vigentes.  

Também é possível utilizar mais de um parâmetro simultaneamente para refinar a pesquisa. Ex. 

Pode-se pesquisar todos os presidentes que participaram de PAD.  

Resultados 
São mostrados os resultados de membros cadastrados em processos na hierarquia do usuário 

cadastrador. 

Após�selecionar�os�critérios�clicar�em�“Consultar”. 

 

São mostrados ao final da página os resultados encontrados na pesquisa. Após selecionar ao menos 

um nome, clicar em “Detalhar”. O sistema abre uma janela em pop-up com os resultados. Ele pode 

ser exportado para outros formatos:  
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São mostrados os dados do servidor no início dos resultados, seguido pelo detalhamento de cada 

processo que ele participa.  

Se for selecionado mais de um servidor para ter seus dados detalhados, ele terá seus dados 

apresentados na sequência.  


