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INSTRUÇÕES
INICIAIS

Lotado na Corregedoria, primeiramente, o servidor precisa ter
acesso ao sistema Sipac. 
Para isso, o Corregedor deve encaminhar memorando eletrônico à
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - solicitando que o
servidor visualize os processos restritos.
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Já para o e-AUD, após a inserção de usuário pelo
Corregedor, o servidor deve acessar eaud.cgu.gov.br
e informar o login único GOV.BR.
Dúvidas podem ser consultadas em  corregedorias.
gov.br/acoes-e-programas/siscor/maturidade/Tuto
riais

INSTRUÇÕES
INICIAIS

PÁGINA 5

O Corregedor deve cadastrar o servidor novato nos sistemas CGU-PAD, CGU-PJ,
e e-PAD.

Para o e-PAD, o Corregedor deve acessar
corregedorias.gov.br/assuntos/sistemas/epad e clicar em
"EDEN - Explicações, Diretrizes e Noções do ePAD". Aqui
ficam as orientações sobre os perfis dos referidos sistemas.
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A Portaria nº 885, de 28 de fevereiro de 2020, tornou obrigatório
o uso de processos eletrônicos no âmbito do Ifal. Assim, o trâmite
deve ser 100% eletrônico. 
Caso ainda exista algum processo não eletrônico, é necessário
pedir a conversão deste à Coordenação de Protocolo, pelo e-

mail arquivo@ifal.edu.br.

SISTEMAS:
SIPAC

PÁGINA 6

No endereço www2.ifal.edu.br/processo-eletronico/tutoriais, é possível
esclarecer potenciais dúvidas sobre os processos e os documentos
eletrônicos.
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Processos de progressão funcional de docentes, de aposentadoria, de vacância,
de redistribuição e de solicitação de declaração correcional podem ser
recebidos por qualquer servidor da Corregedoria.
Porém esses processos são assinados apenas pelo Corregedor ou por seu
substituto oficial. 

SISTEMAS:
SIPAC
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SISTEMAS:
SIPAC

PÁGINA 8

No Drive da Corregedoria, há uma planilha na pasta
"Banco de penalidades e TACs" na qual constam os
nomes de servidores que sofreram sanção disciplinar. 
Essa planilha deve ser consultada a fim de informar
ao setor solicitante se o servidor em questão possui
penalidade.

Ainda no Drive do setor, há outra planilha anual na
pasta "Controle de processos não correcionais",
que deve ser atualizada a partir do recebimento dos
processos mencionados na página 7.
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SISTEMAS:
SIPAC
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Após assinatura do Corregedor ou de seu substituto oficial, o
processo deve ser tramitado para:

CPPD (nos casos de progressão funcional de docentes);

CAP (nos casos de aposentadoria);

DGP (nos casos de vacância e de redistribuição); e

Setor solicitante (nos casos de declarações correcionais).
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SISTEMAS:
SIPAC

PÁGINA 10

Ao cadastrar processos ou documentos, em "Classificação

do Documento", deve-se inserir o código 027.1 e sempre
selecionar a opção "Restrito" na Natureza do Documento.
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SISTEMAS:
CGU-PAD/E-PAD

PÁGINA 1 1

Processos antigos cadastrados no CGU-PAD, que não tiverem
diligências, devem ser encerrados nesse sistema, inserindo-se o Juízo
de Admissibilidade da Corregedoria e a decisão do Reitor.

Em 02 de janeiro de 2021, entrou em vigor a Portaria nº 2.463, da CGU.
Assim, processos antigos cadastrados no CGU-PAD, com diligências, devem
ser editados no e-PAD. E processos novos devem ser cadastrados como IPS. 
Tais orientações estão na Instrução de Trabalho nº 10, disponível em
www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/corregedoria/normas-
internas/view.
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SISTEMAS:
CGU-PJ E E-AUD

PÁGINA 12

Ainda não houve caso concreto de processo cadastrado no CGU-
PJ, que trata de responsabilização à Pessoa Jurídica. Entretanto,
em corregedorias.gov.br/assuntos/sistemas/epad, clicando-se em
"EDEN - Explicações, Diretrizes e Noções do ePAD", há diversos
materiais para sanar ocasionais dúvidas.

A Corregedoria Geral da União - CRG - lançou um desafio às Unidades
Correcionais: autoavaliar-se. 
Para tal, o sistema e-AUD foi aprimorado e nele os servidores da
Corregedoria do Ifal precisam manter atualizados os Planos de Trabalho
da UC. 
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Por isso, quando um servidor solicitar um processo do
qual foi parte interessada, esse processo deve ser
tarjado a fim de proteger informações de terceiros.
Todo o passo a passo está na Instrução de Trabalho
nº 02, disponível em www2.ifal.edu.br/acesso-a-
informacao/institucional/corregedoria/normas-inter
nas/view.  

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD - 
 regula as atividades de tratamento de
proteção de dados pessoais.

TARJAMENTO DE
PROCESSOS

PÁGINA 13
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O primeiro é a planilha que contém as informações
dos servidores inscritos no Banco. 
Nela, ainda, há o controle de cursos de
capacitação dos quais os servidores participam.

BANCO DE
SERVIDORES
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O segundo arquivo é a lista (editável) de inscritos
que é publicada na página da Corregedoria. 
Para isso, deve-se converter o documento em
formato PDF.

A pasta "Banco de servidores" no Drive da Corregedoria possui dois arquivos
que necessitam de atualização periódica.



Escolhidos os membros, deve-se
encaminhar a minuta de portaria à
Secretaria de Gabinete, que fará sua
publicação no Boletim de Serviços - BS.
No Drive da Corregedoria, em 
 "Comissões de apuração", há modelos
de portarias (PAD - ordinário e sumário).

COMISSÕES
DE APURAÇÃO

PÁGINA 15
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As Comissões de apuração são formadas dando-se preferência a: 
1º) servidores que têm curso de graduação em Direito; e 
2º) quem participa das capacitações da CGU ou do MCTI.



COMISSÕES
DE APURAÇÃO

PÁGINA 16
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Publicada a portaria da Comissão
no BS, o próximo passo é solicitar à
Coordenação de Desenvolvimento
de Sistemas de Informação - CDSI -
a inclusão da Comissão de
apuração no Sipac a fim de que ela
possa receber o processo da
Corregedoria e produzir seus atos.

As Comissões de apuração são autônomas. No entanto, devem receber todo
o suporte da Corregedoria.



Aqui há um arcabouço de informações que necessitam ser atualizadas com certa
frequência. 
Para isso, o servidor deve encaminhar e-mail para comunicacao@ifal.edu.br pedindo
login de acesso ao ambiente da página da Corregedoria. 
A Instrução de Trabalho nº 12 (www2.ifal.edu.br/acesso-a-informacao/institu
cional/corregedoria/normas-internas/view) possui todas as orientações pertinentes
a essa tarefa.  

PÁGINA DA
CORREGEDORIA

PÁGINA 17
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INSTRUÇÕES
FINAIS

PÁGINA 18

Para arquivar um processo finalizado, seguir os passos abaixo:

Receber o processo no Sipac e verificar quem solicita seu
arquivamento.

Quando se tratar de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -,
deve-se criar uma pasta com o nome do compromissário em "CGU-

PAD/e-PAD - inclusão" e anexar o TAC assinado, o Extrato do
TAC publicado no Boletim de Serviços do Ifal, o Juízo de
Admissibilidade e a decisão do Reitor. 

Se for uma IPS, criar uma pasta com o nome do denunciado em
"CGU-PAD/e-PAD - inclusão". Inserir a Matriz de
Responsabilização, a Nota Técnica, o Juízo de Admissibilidade
e a decisão do Reitor.

Todos os documentos citados acima devem ser
inseridos no e-PAD. As planilhas do Drive da
Corregedoria (geral, em andamento e encerrados)
também devem ser atualizadas.
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FALE COM A
CORREGEDORIA

PÁGINA 19

O endereço eletrônico da Corregedoria corregedoria@ifal.edu.br é um dos canais
de comunicação que podem ser utilizados. 
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Já o telefone institucional é o (82) 9 8165-7133.
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