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NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

 

 

Ao Senhor ____________________ 

(Nome e endereço do acusado) 

 

 

A __ (nº da Comissão, se houver) Comissão Processante, instituída pela 

___________________________ (descrição, número e data de publicação do ato que 

instituiu a Comissão), designada para atuar no (a) __________________ (Processo 

Administrativo Disciplinar ou Sindicância) n° ___________ (nº do processo), 

instaurado (a) por intermédio do (a) _______________________ (descrição, número 

e data de publicação do ato que instaurou o PAD, ou fazer menção à página de 

autorização da SINP), NOTIFICA o Sr.(a.) _____________, nº funcional 

___________, acerca do teor da Ata de Instalação e Início dos Trabalhos, cuja cópia 

segue anexa, bem como dos fatos constantes no sobredito processo, no qual figura 

na condição de acusado. 

 

Na oportunidade, consigna-se o prazo de 10 (dez) dias, conforme Portaria SECONT 

nº 012-R, de 23 de setembro de 2020, contados do recebimento desta, para: a) tomar 

ciência do conteúdo dos autos, podendo extrair cópias; b) nomear, caso queira, 

advogado para acompanhá-lo nos atos processuais e de defesa; c) apresentar 

documentos de seu interesse, indicando o que pretende provar, bem como requerer 

provas que forem de competência da Comissão; d) arrolar testemunhas, indicando em 

todos os casos, localização funcional ou endereço, telefone  e e-mail para contato de 

cada uma delas, bem como o que pretende provar com a oitiva de cada uma 

(indicando-se a pertinência do seu testemunho com os fatos tratados nos autos).  
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A __ (nº da Comissão, se houver) Comissão Processante se encontra instalada no 

endereço: ________________________, podendo ser contatada no horário das __ às 

__, pelo telefone: (__) ____________ e e-mail ____________. 

 

Por fim, registre-se que a presente notificação decorre dos fatos apontados no 

_____________ (indicar documento/processo contendo a descrição dos supostos 

fatos a serem apurados), bem como por fatos, ações ou omissões que venham a ser 

conhecidos no curso da instrução e se demonstrarem conexos. 

 

Vitória, __ de _______ de ____. 

 

(Nome) 

Presidente de Comissão Processante 

 


