
JUSTIÇA E DISCIPLINA 
Manter Ocorrências Disciplinares 

Passo a Passo para efetuar registro de procedimentos administrativos 

disciplinares no SIGRH 

Gerência de Movimentação e Afastamentos (GEMAF) 

gemaf@sea.sc.gov.br 



JUSTIÇA E DISCIPLINA 
Manter Ocorrências Disciplinares 

■ OBJETIVOS: 

– Registrar procedimentos 
disciplinares dos servidores 
estaduais. 

– Acompanhar condutas dos 
servidores estaduais. 

– Emitir relatórios. 

– Evitar pagamentos indevidos. 

– Alertar prazos (atrasos e 
prescrições) 

– Fomentar políticas de gestão de 
pessoas. 

■ A QUEM SE DESTINA: 

– Servidores efetivos 

– Servidores comissionados 

– Admitidos temporariamente 

– Empregados celetistas 

 

ATENÇÃO!!!! 

O processo disciplinar precisa 
indicar o acusado já na portaria 
inaugural. 
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Não é objetivo nosso acompanhar 

detalhes da tramitação do processo, 

apenas registrar sua existência, 

acompanhar prazos e  resultados. 



1 – Localização da funcionalidade no SIGRH: 
 
Na funcionalidade “Justiça e Disciplina > Comportamento > 01.Manter ocorrência disciplinar/judicial. 

 

 Para liberar acesso ao módulo enviar email para GESIP (senhasigrh@sea.sc.gov.br) 
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2 – Cadastro da comissão processante: 
 
Na funcionalidade “Cadastro > Comissões e Conselhos > 01.Manter comissões e conselhos no órgão. 

 

 Cadastrar os membros da comissão conforme publicado na portaria de instauração do procedimento 

disciplinar. 

 Se houver necessidade de substituição de membros, atualizar comissão no SIGRH. 
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3 – Cadastro do procedimento disciplinar: 
 
Acessar a funcionalidade Manter ocorrência disciplinar/judicial > NOVO 
 

 Importante: registrar todos os dados solicitados na tela, mesmo os não obrigatórios, que serão obtidos no 

processo instaurado e na portaria de instauração do procedimento disciplinar. 
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4 – Exemplo de cadastro do procedimento disciplinar: 
 
Acessar a funcionalidade Manter ocorrência disciplinar/judicial > NOVO 
 

 Importante: registrar todos os dados solicitados na tela, mesmo os não obrigatórios, que serão obtidos no 

processo instaurado e na portaria de instauração do procedimento disciplinar. 
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5 – Ajustes no cadastro do procedimento disciplinar: 
 
Acessar a funcionalidade Manter ocorrência disciplinar/judicial, observar o menu existente no rodapé. 
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6 – Ajustes no cadastro do procedimento disciplinar: 
 
Acessar a funcionalidade Manter ocorrência disciplinar/judicial, observar o menu existente no rodapé. 
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■ Informações principais: 

– Altera os dados iniciais de 
cadastro 

■ Prorrogar: 

– Para inserir nova data fim 
determinada em portaria 
própria para prorrogação. 

■ Finalizar: 

– Registro da data de conclusão 
do processo e o resultado 
(absolvição, punição ou 
prescrição) 

 

 



7 – Relatórios e controles: 
 
Na funcionalidade “Justiça e Disciplina > Comportamento > 06.Pesquisar punições. 
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■ Pesquisar punições: 

– Em desenvolvimento. 

 

■ Emitir processos atribuídos a 
servidor: 

– Em desenvolvimento. 

 

A evolução da funcionalidade 

depende de todos nós! Apontem 

sugestões de melhorias! 



ESTAMOS AQUI PARA AJUDÁ-LOS.  

PODEM CONTAR CONOSCO! 

DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – DGDP/SEA 

GEMAF/DGDP/SEA 

gemaf@sea.sc.gov.br 
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