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Passo-a-passo “Orientação sobre 
procedimento disciplinar” - SEI 

A. Recebimento da dúvida disciplinar e encaminhamento (Secretaria CRG) 
 

1. Secretaria recebe mensagem eletrônica com dúvida disciplinar de cidadão; 

2. Secretaria salva a mensagem recebida no formato “.txt”: 

 
a. Abrir a mensagem;  

b.  Clicar em “Arquivo”, 

c. Clicar em “Salvar como”, 

d. Selecionar o tipo “Somente texto”, 

e. Selecionar uma pasta e, 

f. Clicar em “Salvar”. 
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3. Secretaria inicia um processo no SEI: 

 
a.  Clicar em “Iniciar Processo”, 

 
 

b.  Em seguida clicar no símbolo (+) para abrir os tipos de processos existentes.  

 
c. Selecionar o tipo “Corregedoria – Orientação sobre processo disciplinar”.  O Sistema abre 

uma tela para cadastro dos dados básicos do processo.  
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d. Em “Protocolo” manter “Automático”. 

 
 

e. Em “Especificação” cadastrar “Consulta acerca de matéria disciplinar”. 

 
 

f. Em “Classificação por Assuntos” não alterar. 

g. Em “Interessados” cadastrar o nome do cidadão que encaminhou a consulta. Digitar o 

nome do cidadão e clicar “Enter”. Responder sim à questão se deseja incluir o nome 

inexistente. 

 
 

h. Manter o “Nível de Acesso” como “Público” e clicar em “Salvar”. O Sistema apresenta a 

tela inicial do processo. 
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4. A Secretaria anexa ao processo a mensagem recebida gravada em “.txt”. 

 

a. Clicar em “Incluir documento”. 

 
b. Em “Gerar Documento” escolher o “Tipo de Documento”: “Externo”. 

 

c. Em “Registrar Documento Externo” selecionar: 

i. Tipo do documento “E-mail” 

ii. Incluir a data de recebimento da mensagem.  

iii. Em “Número/Nome na Árvore” incluir “Dúvida/Consulta”. 

iv. Em “Tipo de Conferência (para documentos digitalizados)” não alterar. 

v. Em “Remetente” incluir o nome do cidadão que efetuou a consulta e clicar 

“Enter”. Ele será listado conforme o campo for preenchido.  
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vi. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à 

Gestão do Sistema de Correição”. 

 
vii. Em “Nível de Acesso ” manter o nível “Público”. 

 

viii. Em “Anexar arquivo” selecionar o arquivo da mensagem gravado como “.txt” e 

clicar em “Confirmar dados”. 
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ix. O sistema inclui a mensagem como um documento do processo. 

 

5. Incluir despacho indicando o nome e endereço eletrônico do remetente da mensagem.  

a. Clicar no número do processo.  
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b. Clicar em “Incluir Documento”, Tipo do documento “Despacho”. 

 

c. Selecionar como “Texto Inicial” o “Texto padrão”: “Encaminha dúvida disciplinar”.  

d. Em “Descrição” incluir o texto “Encaminhamento de dúvida disciplinar de cidadão para 

providências”. 

e. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à Gestão do 

Sistema de Correição”.  

f. Em “Nível de Acesso” manter “Público” e clicar em “Confirmar dados”.  

 

g. Editar o documento que é carregado clicando no botão “Editar Conteúdo”.  
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h. Na nova janela que é aberta incluir o nome e o e-mail do cidadão, clicar em “Salvar” e 

fechar a janela. 

 
i. Com o documento selecionado, assiná-lo clicando no ícone “Assinar documento”. 

 
j. Na janela de assinaturas selecionar o “Cargo/Função” na listagem, assinar com sua senha 

de rede e clicar “Enter”. 

 
 



CGU 
Controladoria-Geral da União 
Corregedoria-Geral da União 

 
crg@cgu.gov.br 

61 2020 7501 
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2º andar, 
Brasília, DF – CEP 70050-904 

 

6. Secretaria encaminha o processo para NTE.  

a. Clicar em “Enviar processo”.  

 

b. Em “Unidades” selecionar “NTE”.  

 
 

c. Marcar a caixa “Enviar e-mail de notificação” e “Retorno Programado” para “Prazo em 

dias”, incluir o valor 30 e clica no botão “Enviar” no canto superior direito. 
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B. Tratamento da mensagem (NTE) 
 

NTE recebe o processo (basta abri-lo) e avalia se é competência da CGU responder. Caso positivo 

define se o NTE deve responder ou se encaminha a alguma outra área da CRG. 

 
 

1.  Questionamento não é de competência da CGU. O NTE elabora e envia resposta 

ao cidadão.  

a. NTE recebe a notificação por mensagem eletrônica e recebe o processo no SEI, 

clicando sobre ele.  
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b. Com o processo aberto o NTE clica em “Enviar Correspondência Eletrônica”: 

 
c. Na janela de mensagem aberta, em “Para” incluir o endereço de e-mail do cidadão. 

  
d. Em “Assunto” incluir o texto “Resposta a questionamento encaminhado”. 

 
e. Em “Mensagem” selecionar o modelo “Resposta a dúvida – neg” e complementar o 

texto carregado. A mensagem encaminhada já é inserida automaticamente como 

documento do processo.  
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f. Devolver o processo para a Secretaria: clicar em “Enviar Processo”, selecionar em 

“Unidades”, “Secretaria CRG”, marcar caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar em 

“Enviar”. 

 

 

 
 

g. A Secretaria deve receber o processo e concluí-lo, clicando no botão “Concluir 

Processo”.  
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2. O questionamento é competência da CGU e será respondido pelo NTE, este 

responde diretamente ao cidadão e devolvido para a Secretaria CRG.  

 

a. NTE recebe a notificação por mensagem eletrônica e recebe o processo no SEI, 

clicando sobre ele.  

 
b. Com o processo aberto o NTE clica em “Enviar Correspondência Eletrônica”: 

 
c. Na janela de mensagem aberta, em “Para” incluir o endereço de e-mail do cidadão. 



CGU 
Controladoria-Geral da União 
Corregedoria-Geral da União 

 
crg@cgu.gov.br 

61 2020 7501 
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2º andar, 
Brasília, DF – CEP 70050-904 

 

 

d. Em “Assunto” incluir o texto “Resposta a questionamento encaminhado”. 

 
e. Em “Mensagem” não selecionar nenhum modelo e escrever a resposta ao cidadão. 

f. Marcar o documento “E-mail Dúvida/Consulta” para ser encaminhado como anexo e 

clicar em “Enviar”. A mensagem encaminhada já é inserida automaticamente como 

documento do processo.  

 
 

g. Devolver o processo para a Secretaria: clicar em “Enviar Processo”, selecionar em 

“Unidades”, “Secretaria CRG”, marcar caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar em 

“Enviar”.  
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h. A Secretaria deve receber o processo e concluí-lo, clicando no botão “Concluir 

Processo”.  
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3. O questionamento é de competência da CGU e será respondido pelas 

Corregedorias Setoriais. O NTE encaminha para a corregedoria competente e para 

a Secretaria. A Corregedoria Setorial competente responde diretamente ao 

cidadão e devolve para  a Secretaria. 

a. NTE recebe a notificação por mensagem eletrônica e recebe o processo no SEI, 

clicando sobre ele.  

 
b. Com o processo aberto clicar em “Incluir documento” para incluir um despacho de 

encaminhamento.  

 

c. Selecionar o “Tipo de Documento”: “Despacho”. 

 

d. Selecionar como “Texto Inicial” o “Texto padrão”: “Encaminha dúvida disciplinarCS”.  

e. Em “Descrição” incluir o texto “Encaminhamento de dúvida disciplinar de cidadão 

para providências por Corregedoria Setorial”. 

f. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à Gestão 

do Sistema de Correição”.  

g. Em “Nível de Acesso” manter “Público” e clicar em “Confirmar dados”.  
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h. Editar o documento que é carregado clicando no botão “Editar Conteúdo”.  

 
i. Na nova janela que é aberta ajustar o documento, clicar em “Salvar” e fechar a janela. 

  
j. Com o documento selecionado, assiná-lo clicando no ícone “Assinar documento”. 
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k. Na janela de assinaturas selecionar o “Cargo/Função” na listagem, assinar com sua 

senha de rede e clicar “Enter”. 

 
 

l. NTE encaminha o processo para a Corregedoria Setorial competente e para a 

Secretaria. 

m. Clicar em “Enviar processo”.  

 

n. Em “Unidades” selecionar “Corregedoria Setorial XXX” e “Secretaria CRG”.  
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o. Marcar a caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar no botão “Enviar” no canto 

superior direito. 

 

 
 

 
p. Corregedoria Setorial recebe o processo, elabora e encaminha resposta ao cidadão. 

Clicar em “Enviar Correspondência Eletrônica”.  
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q. Na janela de mensagem aberta, em “Para” incluir o endereço de e-mail do cidadão. 

r. Em “Assunto” incluir o texto “Resposta a questionamento encaminhado”. 

s. Em “Mensagem” não selecionar nenhum modelo e escrever a resposta ao cidadão. 

t. Marcar o documento “E-mail Dúvida/Consulta” para ser encaminhado como anexo e 

clicar em “Enviar”. A mensagem encaminhada já é inserida automaticamente como 

documento do processo.  

 
 

u. Devolver o processo para a Secretaria: clicar em “Enviar Processo”, selecionar em 

“Unidades”, “Secretaria CRG”, marcar caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar em 

“Enviar”.  
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v. A Secretaria deve receber o processo e concluí-lo, clicando no botão “Concluir 

Processo”.  

 

 

 

 

 



CGU 
Controladoria-Geral da União 
Corregedoria-Geral da União 

 
crg@cgu.gov.br 

61 2020 7501 
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2º andar, 
Brasília, DF – CEP 70050-904 

 

4. O questionamento é de competência da CGU e será respondido por Corregedoria 

Adjunta. O NTE encaminha para a corregedoria adjunta competente. A 

corregedoria adjunta responde ao cidadão e devolve para a Secretaria. 

 

a. NTE recebe a notificação por mensagem eletrônica e recebe o processo no SEI, 

clicando sobre ele.  

 
b. Com o processo aberto clicar em “Incluir documento” para incluir um despacho de 

encaminhamento.  

 

c. Selecionar o “Tipo de Documento”: “Despacho”. 

 

d. Selecionar como “Texto Inicial” o “Texto padrão”: “Encaminha dúvida disciplinarAJ”.  

e. Em “Descrição” incluir o texto “Encaminhamento de dúvida disciplinar de cidadão 

para providências por Corregedoria Adjunta”. 

f. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à Gestão 

do Sistema de Correição”.  

g. Em “Nível de Acesso” manter “Público” e clicar em “Confirmar dados”.  
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h. Editar o documento que é carregado clicando no botão “Editar Conteúdo”.  

 
i. Na nova janela que é aberta ajustar o documento, clicar em “Salvar” e fechar a janela. 
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j. Com o documento selecionado, assiná-lo clicando no ícone “Assinar documento”. 

 
k. Na janela de assinaturas selecionar o “Cargo/Função” na listagem, assinar com sua 

senha de rede e clicar “Enter”. 

 
 

l. NTE encaminha o processo para Corregedoria Adjunta competente e para a 

Secretaria. 

m. Clicar em “Enviar processo”.  
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n. Em “Unidades” selecionar “Corregedoria Adjunta XXX” e “Secretaria CRG – Secretaria 

Administrativa” 

 
 

o. Marcar a caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar no botão “Enviar” no canto 

superior direito. 

 

 
 

 
 

p. A Corregedoria Adjunta competente recebe o processo e elabora e encaminha 

resposta ao cidadão. Clicar em “Enviar Correspondência Eletrônica”.  
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q. Na janela de mensagem aberta, em “Para” incluir o endereço de e-mail do cidadão. 

r. Em “Assunto” incluir o texto “Resposta a questionamento encaminhado”. 

s. Em “Mensagem” não selecionar nenhum modelo e escrever a resposta ao cidadão. 

t. Marcar o documento “E-mail Dúvida/Consulta” para ser encaminhado como anexo e 

clicar em “Enviar”. A mensagem encaminhada já é inserida automaticamente como 

documento do processo.  
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u. Devolver o processo para a Secretaria: clicar em “Enviar Processo”, selecionar em 

“Unidades”, “Secretaria CRG”, marcar caixa “Enviar e-mail de notificação” e clicar em 

“Enviar”.  

 

 
 

 
 

v. A Secretaria deve receber o processo e concluí-lo, clicando no botão “Concluir 

Processo”.  
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5. O questionamento é de competência da CGU e sugere-se que seja discutido na 

Comissão de Coordernação de Correição. A Corregedoria Adjunta responsável 

encaminha a sugestão de pauta para o Chefe de Gabinete da Corregedoria que dá 

os devidos encaminhamentos. 

 

a. Corregedoria Adjunta recebe a notificação por mensagem eletrônica e recebe o 

processo no SEI, clicando sobre ele.  

 
b. Com o processo aberto clicar em “Incluir documento” para incluir um despacho de 

encaminhamento.  

 

c. Selecionar o “Tipo de Documento”: “Despacho”. 

 

d. Selecionar como “Texto Inicial”: “Nenhum”.  

e. Em “Descrição” incluir o texto “Sugestão de pauta para CCC - dúvida disciplinar”. 

f. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à Gestão 

do Sistema de Correição”.  
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g. Em “Nível de Acesso” manter “Público” e clicar em “Confirmar dados”.  

 

h. Editar o documento que é carregado clicando no botão “Editar Conteúdo”.  

 
i. Na nova janela que é aberta ajustar o documento, clicar em “Salvar” e Fechar a 

janela. 
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j. Com o documento selecionado, assiná-lo clicando no ícone “Assinar documento”. 

 
k. Na janela de assinaturas selecionar o “Cargo/Função” na listagem, assinar com sua 

senha de rede e clicar “Enter”. 

 
l. Encaminhar o processo para o Secretário-Executivo da CCC (Chefe de Gabinete da 

CRG). Clicar em “Enviar processo”.  

 

m. Em “Unidades” selecionar “CRG- Corregedoria Geral da União”. Marcar a caixa 

“Enviar e-mail de notificação” e clicar no botão “Enviar” no canto superior direito. 
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n. O Secretário-Executivo da CCC recebe o processo. Dá as devidas providências para 

encaminhamento do tema à CCC e encaminha o processo à Secretaria para resposta 

ao cidadão. 

 

 

o. Selecionar o “Tipo de Documento”: “Despacho”.  

p. Em “Texto inicial” selecionar “Nenhum”. 

q. Em “Descrição” incluir “Encaminhamento de dúvida disciplinar de cidadão para CCC”. 
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r. Em “Classificação por Assuntos” incluir “229 – Outros assuntos referentes à Gestão 

do Sistema de Correição”.  

s. Em “Nível de Acesso” manter “Público” e clicar em “Confirmar dados”.  

 

 
t. A Secretaria envia e-mail de resposta para o cidadão informando que o tema será 

avaliado pela Comissão de Coordenação de Correição e conclui o processo na sua 

unidade. 

u. Após a deliberação da CCC o Secretário-Executivo da CCC registra a decisão e 

encaminha mensagem eletrônica com resposta final ao cidadão e conclui o processo 

no SEI. 

 

 


