
Portal de Corregedorias

Corregedoria-Geral da União



Como nasceu a ideia?

Projeto de redesenho dos 
cursos oferecidos pela CRG
• Novas Tecnologias
• Maior Alcance
• Menor Esforço



Onde queremos chegar?



Módulos EAD 
(alcance ilimitado com baixo custo)

+
Vídeo aulas disponíveis no Portal de Corregedorias

(consulta a qualquer tempo)

NOVOS CURSOS

Ações Presenciais 
(Mais curtas / Enfoque prático)

Parceria

PÚBLICOS

Previsão de Lançamento: 

2019



PORTAL DE CORREGEDORIAS
PÚBLICOS

corregedorias.gov.br

Onde estamos?



Como eu participo?
Cadastre a sua Corregedoria

Produção Intelectual

Compartilhe boas práticas

Use e Contribua para a 
Base de Conhecimento

Participe dos Fóruns

Divulgue Eventos



Cadastro da Corregedoria
Qualquer unidade de correição, de todas as esferas e poderes da Administração Pública



Cadastro da Corregedoria



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar e 
seguir as orientações

2 – Preencher o formulário

Na página das corregedorias da sua 
esfera de atuação, clicar no formulário  
de cadastramento/atualização de dados

A corregedoria receberá uma mensagem 
informando quando o cadastramento for 
concluído

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register


Corregedoria Cadastrada Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar
e seguir as orientações

2 – Preencher o formulário

Qualquer usuário registrado no Portal
pode submeter normas, procedimentos,
publicações, boas práticas e demais
documentos das unidades de correição.

As contribuições também serão cadastradas 
na base de conhecimentos da CGU

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register


Boas Práticas Compartilhadas Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas

Produção Intelectual



Produção Intelectual



Produção Intelectual



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar
e seguir as orientações

As contribuições serão cadastradas 
na base de conhecimentos da CGU

2 – Preencher o formulário

No menu superior Participe, ou nas 
páginas de assunto, clicar no link para   
o formulário de submissão de arquivos

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register
https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/sobre


Produção Intelectual Publicada Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas

Produção Intelectual

Vídeos

Estudos, Artigos, 
Produção Acadêmica

Use e Contribua para a 
Base de Conhecimento



Base de Conhecimento
Normas, manuais, jurisprudências, entendimentos, boas práticas, produção intelectual, etc. 

Formulário de Submissão de Arquivo 
(usuário deve estar registrado no Portal)

Pesquisa por assunto

Pesquisa geral em todos os conteúdos de correição 

Dicas para busca de informações

https://corregedorias.gov.br/dicas_busca-na-base-de-conhecimentos.pdf/@@download/file/Dicas_Busca na Base de Conhecimentos.pdf


Base de Conhecimentos alimentada

Comunidades e Coleções (temas)

Busca 
Geral



Base de Conhecimentos alimentada Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas

Produção Intelectual

Use e Contribua para a 
Base de Conhecimento

Refinamento 
da Pesquisa

Resultados  
da Pesquisa

Filtro dos 
Resultados

Participe dos Fóruns



Fóruns Privados
Acesso restrito a servidores e empregados públicos que exercem atividade correcional, em todas as 
esferas e poderes.



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar
e seguir as orientações

2 – Preencher o formulário de inscrição

O acesso aos fóruns será concedido de acordo com 
o perfil correcional do usuário

• Fórum de Comissões: agentes públicos que 
participem ou tenham participado de Comissão

• Fórum de Corregedorias: agentes públicos que 
estejam lotados em unidade de correição

• Fórum de Corregedores: ocupantes de cargo de 
gestão em unidade de correição

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register


Interação nos Fóruns de Discussão Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas

Produção Intelectual

Use e Contribua para a 
Base de Conhecimento

Participe dos Fóruns

Neste ambiente, você pode discutir 
com os seus pares questões inerentes 

às atividades correcionais que você 
desempenha, num ambiente de 

colaboração mútua. Qualquer usuário 
do fórum pode criar ou participar de 

um tópico de discussão.

Divulgue Eventos



Calendário de Eventos



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar
e seguir as orientações

2 – Preencher o formulário de 
cadastramento de evento

Você pode indicar inclusive eventos internacionais, 
não há qualquer restrição desde que o evento seja 
de interesse correcional

O usuário receberá um e-mail quando o cadastramento 
for concluído

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register


Eventos Divulgados Cadastre a sua Corregedoria

Compartilhe boas práticas

Produção Intelectual

Use e Contribua para a 
Base de Conhecimento

Participe dos Fóruns

Divulgue Eventos

Botões de 
Navegação



Serviço de Notificação de Conteúdos
Envio de e-mail informando que um novo item foi cadastrado no Portal



2 passos

1 – Registrar-se no Portal

Clicar no menu superior Registrar
e seguir as orientações

2 – Preencher o formulário de 
notificação

Você pode escolher que tipo de notificação deseja 
receber:

• novo evento
• novo conteúdo - Gestão de Corregedorias
• novo conteúdo - Responsabilização Agentes Públicos
• novo conteúdo - Responsabilização Entes Privados

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/@@register


O Portal só alcançará o seu 
potencial com a participação de 
todas as corregedorias

Obrigado !



Comentários?      Sugestões?

Contato – Portal de Corregedorias

https://corregedorias.gov.br/portalcrg/Corregedorias/contato

