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MEMORANDO 5/2021 - REI-CAC/REI-CG/REITORIA/IFG

Goiânia, 29 de janeiro de 2021.

À Diretoria de Comunicação Social

Assunto: divulgação dos cursos de Formação da CGU

Em primazia da transparência e da probidade administrativa o IFG vem desenvolvendo

ações de identificação e saneamento de falhas disciplinares, desvios éticos, e de conduta entre

seus servidores, discentes e colaboradores. O que em diversos casos, exige a

constituição de Comissões Processantes.

Para Composição das comissões a CAC, analisa a localização dos fatos geradores do Procedimento

Disciplinar (PAD ou Sindicância), os requisitos de constituição previsto na Lei 8.112/90, e dentre os

servidores que cumprem tais requisitos é realizado um sorteio às cegas, de forma a respeitar o

princípio da imparcialidade. Ressalta-se que o regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, das autarquias e das fundações públicas federais apresenta como atribuição precípua e

dever de todo servidor a atuação em procedimento disciplinar, não podendo negar-se, exceto

nos casos de impedimento ou suspeição legais.

Desta forma, por meio do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo em

Corregedoria, a Controladoria-Geral da União (CGU) e  a Corregedoria-Geral da União (CRG) está

disponibilizando o cursos, exclusivamente online, para formação em assuntos disciplinares, conforme

cronograma a baixo:

As inscrições devem ser realizadas no link: https://corregedorias.gov.br/acoes-e-

programas/cursos/cursos-online-crg 

CURSOS ONLINE 2021

Módulos Datas
Horário

(Brasília)
Inscrições Conteúdo Programático

1)      Admissibilidade (PAD, PAS e PAR)
09/03/2021

14h30 às

17h30

inscrições

a partir de

09/02/2021

- Juízo de admissibilidade

- Investigação Preliminar Sumária

- Investigação Preliminar

- Sindicância Investigativa

- Sindicância Patrimonial

- Registros no ePAD (necessário o auxílio da CGMC)

2)      Comissões processantes (PAD,

PAS e PAR) 23/03/2021
14h30 às

16h30

inscrições

a partir de

23/02/2021

- Composição e requisitos dos membros de comissões

de processos investigativos

- Composição e requisitos dos membros de comissões

de processos acusatórios

- Comunicações processuais em espécie
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