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Reitor define instauraçao de Sindicânica 

Investigativa e encaminha à CPPAD 

Comissão de Sindicância 

Investigativa inicia os trabalhos 

Ata de Instalação da Comissão e 

Início dos trabalhos 

Comissão confecciona Ata para instalar a comissão 

e iniciar os trabalhos, designando um secretário. 
Modelo 1 

Comunica a instalação aos 

superiores 

Comissão emite expediente comunicando o Reitor, 

Diretor de Campus, Pró-Reitor e outras autoridades  Modelo 2 

Atas de Reuniões da Comissão 

Todas as decisões e encaminhamentos realizados 

pela comissão precisam constar em atas próprias.  Modelo 3 

NÃO 
Comunicar o superior do servidor 

É preciso comunicar o superior do servidor intimado, para 

que este possa sair do trabalho em dia e horário próprios 
Modelo 5 

Termo de depoimento 
A Comissão realiza perguntas no intuito de levantar 

informações. Ao final todos devem assinar o termo 

Modelo 6 

SIM 
Encaminhar solicitação aos setores 

Sempre que houver necessidade de informações, 

deve-se encaminhar solicitação específica 

Modelo 9 

NÃO 

NÃO 

 
Informações de 

setores da UFFS? 

Termo de depoimento 
A Comissão realiza perguntas no intuito de levantar 

informações. Ao final todos devem assinar o termo 

Modelo 8 

Relatório Final da Comissão 

A Comissão confecciona minucioso relatório final. 

Deve-se concluir pela abertura de PAD, Sindicância 

Punitiva, ou arquivamento, justiçando a indicação. 

Modelo 12 

Termo de encerramento 
A Comissão confecciona o temo de encerramento, 

indicando a finalização dos trabalhos 
Modelo 13 

Termo de remessa 

A Comissão confecciona o temo de remessa, à 

autoridade julgadora (reitor) e  envia a documentação, 

via SGPD à CPPAD 

Modelo 14 

CPPAD recebe documentação, 

cadastra no CGU-PAD e encaminha 

ao Reitor para julgamento 

Reitor profere julgamento e devolve à 

CPPAD 

CPPAD procede conforme for a 

decisão do Reitor 

NÃO 

SIM 
Termo de Diligência 

A realização de diligência constará de termo específico. Se 

houver necessidade de esclarecimento ou opinião técnica, 
poderá solicitar a realização de perícia ou designará 

servidor especializado para o assessoramento. 

Modelo 10 
 

Realização de 

Diligências/perícia? 

 
Depoimento de 

NÃO Servidor? 

SIM 
Convite ao não servidor 

Não servidor não pode ser intimado, somente 

convidado  

Modelo 7 

SIM 
Intimação do servidor 

Servidor precisa ser intimado para comparecer ao local 

em dia e horário próprios. Ao invés de depoimento do 

servidor, a Comissão Sindicante pode optar por 

solicitar esclarecimentos/informações, por escrito. 

Neste caso não há intimação nem depoimento. 

Modelo 4 
 

Depoimento de 

Servidor? 

Pedido de prorrogação 

O presidente ou o secretário, a pedido do presidente, 

solicita prorrogação de prazo, ou recondução para 

conclusão dos trabalhos, devendo fundamentar o pedido.  

SIM Modelo 11 

NÃO 

 
Prorrogação de 

Prazo? 

CPPAD indica a Comissão, pública 
portaria e realiza reunião com os membros 

para instalar e iniciar os trabalhos e 
cadastra no CGU-PAD 


