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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 57 – Designação de Secretário “Ad hoc” 
 
1) Objetivo 
Designar servidor para atuar como secretário de comissão de processo disciplinar 
sempre que oitivas acontecerem por videoconferência entre os membros da 
comissão disciplinar e eventuais testemunhas e/ou investigados.  
 
2) Procedimento 
O secretário ad hoc será selecionado de acordo com o Campus em que a 
testemunha / investigado exerce o cargo, de forma a facilitar o deslocamento e 
assegurar a presença de um representante da comissão de processo disciplinar “in 
loco” no momento da oitiva das testemunhas e/ou investigados. A seleção deve 
respeitar as características exigidas para o servidor fazer parte de CPAD, conforme 
Procedimento 3, em que, por exemplo, precisa ser estável para participar de 
Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância Punitiva. 
 
Número de portaria do dia é obtida com o Departamento de Recursos Humanos 
para que portaria de designação do secretário ad hoc seja elaborada pela equipe 
CPP, conforme modelo Portaria XXX secretario ad hoc   Proc. xxx-ano armazenado 
na rede CPP Unifesp. Esta portaria será assinada pelo Presidente da CPP.  
 
Movimento “Outros” deve ser incluído no Sistema de Controle CPP, com parecer 
informando sobre a elaboração de portaria para designação de secretário ad hoc. 
 
Portaria de designação assinada pelo Presidente da CPAD, com via de protocolo, 
será enviada ao Departamento de Recursos Humanos para publicação. Os 
seguintes procedimentos devem ser executados: 

1. Lista de documentos expedidos deve ser alimentada para controlar o retorno 
do protocolo, 

2. Documento word digital deve ser encaminhado para o Departamento de 
Recursos Humanos por e-mail 

3. Sistema de controle CPP deve refletir o movimento “Aguardando 
Publicação” 

 
Recebido o protocolo da portaria enviada ao Departamento de Recursos Humanos, 
este deve ser arquivado. 
 
A equipe CPP deve verificar diariamente no site do Departamento de Recursos 
Humanos se a publicação foi feita, e uma vez publicada, portaria deve ser impressa 
e incluída no processo. 
 
Portaria de designação publicada deve ser enviada ao secretário ad hoc, por e-
mail, junto com termo de compromisso, elaborado pela equipe CPP conforme 
modelo termo de compromisso na rede CPP Unifesp. Este termo de compromisso 
deve ser assinado pelo secretário ad hoc, e retornado à CPP pelo sistema de 
protocolos da Unifesp, sendo então incluído no processo. 

../../Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Portaria%20XXX%20secretario%20ad%20hoc%20%20%20Proc.%20xxx-ano.doc
../../Modelos%20de%20Documentos%20CPP/termo%20de%20compromisso%20xxx-ano.docx
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O secretário ad hoc só poderá executar as funções a ele atribuídas quando portaria 
de designação tiver sido publicada e termo de compromisso tiver retornado 
assinado para a CPP. Entre as funções, a mais comum será a presença em oitiva 
realizada por videoconferência para elaboração do documento de oitiva para 
assinatura da testemunha / investigado e posterior envio à CPP pelo sistema de 
protocolos. 
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3) Fluxograma 

 

Procedimento 57 - Designação de Secretário "Ad hoc" (1/4)
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Procedimento 57 - Designação de Secretário "Ad hoc" (2/4)
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