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JUNTADA DE prOCESSOS

Termo de juntada de processos

Última folha
“Providenciamos a juntada do processo nº ......................., folhas de nº .................. a ............., em atendimen-
to ao solicitado na folha ...................(se não houver solicitação, descrever o motivo).”
(setor, data, assinatura/carimbo).

Verso da folha que precede a juntada do processo mais novo
“Providenciamos a juntada do processo nº ......................., folhas de nº .................. a ..............”
(setor, data, assinatura/carimbo).

TErMO 2

INÍCIO

Solicitação 
de juntada

Tela
PROTEOS 4

Retirar a capa e a folha de rosto do 
processo que está sendo juntado
e retirar também possíveis cópias
de documentos

o processo mais antigo recebe 
o mais novo. mantem-se o 
número do processo antigo. 
A juntada deve obedecer a 
ordem cronológica.

despacho do órgão solicitante na 
última folha de um dos processos 
envolvidos mencionando quais 
deverão ser juntados e expondo a 
razão da solicitação.

Renumerar e rubricar as folhas do 
processo juntado em sequência à 
numeração de folhas do processo que 
sofreu a juntada. Tornar sem efeito 
a numeração anterior com o traço 
transversal

Registrar no verso da 
folha que precede a 
juntada do processo 
mais novo e na última 
folha do processo os 
termos de juntada

PROTEOS
dar entrada nos 
dois processos

Modelos
de termos 2

PROTEOS
Transação Juntada

Tela
PROTEOS 9

PROTEOS
dar saída para o setor 
de destino

Tela
PROTEOS 5
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TELA prOTEOS 4 - Entrada

TELA prOTEOS 4.1

TELA prOTEOS 9 - Juntada

TELA prOTEOS 9.1
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TELA prOTEOS 5 - Saída

TELA prOTEOS 5.1

n executa-se quando é observada a existência de duplicidade de processos sobre um mesmo assunto ou 
correlatos que mereçam ser conduzidos em conjunto, transformando-se num único processo. 

n A juntada poderá provocar alteração no assunto do processo ou do interessado. nesse caso é recomen-
dada a regularização dos dados de identificação constantes na capa. registrar a alteração através de 
despacho na última folha do processo.

n Anotar o número do processo na 1ª folha do processo a ser juntado, na frente, canto superior direito.
n Âmbito de aplicação: a juntada de processos somente poderá ser efetuada pelo setor de Protocolo da 

Unidade ou Protocolo da reitoria.

NOTAS
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