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JUNTADA / ENTrANHAMENTO 
DE DOCUMENTOS

Despacho de juntada/entranhamento de documentos 
(rodapé do verso da folha anterior à juntada).

“segue juntada das folhas de nº ........... a ............, 
ofício nº ...............”

(setor, data, assinatura/carimbo).

DESpACHO 2
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Obedecer a seqüência 
numerada da última 
folha já presente no 

processo/protocolado 
para poder numerar 

as folhas juntadas

Registrar no verso da folha, 
imediatamente anterior à juntada o 

despacho contendo:
l  no das folhas juntadas
l  no  do ofício
l  seção responsável pela execução
l  data e assinatura do funcionário

PROTEOS
dar entrada no 

processo/protocolado

PROTEOS
Registrar a juntada

PROTEOS
dar saída para o 
setor de destino

Seguir:
TRÂMITE

INÍCIO

Ordenar 
cronologicamente 
os documentos a 
serem juntados

Tela
PROTEOS 7 Tela

PROTEOS 4 Modelo de
despacho 2

Tela
PROTEOS 5

o mesmo procedimento feito 
na folha, través do despacho, 
para registrar a juntada, é feito 
também através do sistema

ATENçãO:

A numeração (seqüencial e contínua) deve ser feita 
por folha e não por página.

Todas as folhas juntadas, inclusive anexos, deverão 
ser numeradas e rubricadas no canto superior 
direito da página da frente.

É proibida a repetição de números seguidos de 
letras, como por exemplo: 14A
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TELA prOTEOS 4 - Entrada

TELA prOTEOS 4.1

TELA prOTEOS 7 - Juntada de documento

TELA prOTEOS 7.1
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ÂmBito de APlicAção: 
A JUntAdA deVe ser eFetUAdA Pelo setor 
de Protocolo oU Pelos PrÓPrios setores 
enVolVidos nAs decisões oU ProVidênciAs 
Atinentes

n  deve ocorrer atendendo a alguns procedimen-
tos mínimos de segurança, de forma que se 
possa prevenir e detectar a retirada indevida de 
documentos, ou a alteração de sua seqüência.

n  o funcionário que junta qualquer folha ao 
processo é responsável pela juntada e por isso, é 
obrigatório numerar e rubricar a folha ou folhas 
juntadas.

n  É obrigatório o registro do despacho de juntada, 
no rodapé do verso da folha anterior à juntada 
dos documentos. o despacho de juntada permi-
te identificar o setor e o funcionário responsável 
pela juntada. A eventual falta de uma folha do 
processo ou protocolado pode ser motivo para 
punição administrativa.

importante:
n  o setor que receber processo com folhas 

juntadas sem numeração, rubrica e despacho, 
ou ainda com outros tipos de irregularidades, 
salto ou repetição de números deve devolver à 
origem para a devida correção.

NOTAS

n  qualquer regularização efetuada no processo 
deve ser registrada através de despacho esclare-
cedor.

n  É proibido o uso de repetição de números 
seguidos de letras, por exemplo:11�A, �5B, tal 
procedimento somente é permitido ao drH da 
reitoria quando elabora apostila de alteração 
de nome de funcionário. A apostila é juntada 
ao processo de contrato, logo em seguida das 
folhas de contrato ou título de contrato nume-
rando a folha com o mesmo número da anterior 
acrescentado a letra “A”.               

Cuidado!
n  Ao se efetuar entranhamento de documentos 

antes de uma apostila de nome, com conse-
quente renumeração de folhas, deve-se preser-
var a repetição do número seguido de letras na 
renumeração também.

n  na correção de irregularidades no processo 
referente à numeração, não pode haver borrões, 
rasuras, evitando o uso de corretivo líquido. 
tornar sem efeito a  numeração anterior com 
um traço transversal em cima do número cance-
lado. registrar no processo e no sistema Proteos 
o termo de regularização.

n  o documento em papel de fax, devido a sua 
curta duração, deverá ser reproduzido e sua 
cópia juntada ao processo.

TELA prOTEOS 5 - Saída

TELA prOTEOS 5.1


