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SAJ: Serviço de Apoio Jurídico
O Serviço de Apoio Jurídico presta a sua atividade no âmbito do domínio jurídico às Entidades Constitutivas da U.PORTO. Cabe ao Serviço
de Apoio Jurídico a gestão dos processos infra, que serão seguidamente descritos.
Sempre que aplicável, são indicadas as instruções de trabalho, os templates/ formulários e a legislação de apoio a cada processo. É de
notar que estas são orientações em vigor à data de publicação deste manual e que a sua enunciação não prescinde uma avaliação, por
parte dos gestores e intervenientes nos processos, no decorrer do seu trabalho diário, da efetiva documentação de suporte e legislação a
utilizar/consultar processo a processo.
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SAJ-010: Estudos e Assessoria Jurídica
Os processos de Estudos e Assessoria Jurídica compreendem o apoio, por parte do Serviço de Apoio Jurídico, às Entidades Constitutivas
da U. Porto, tanto ao nível da elaboração e revisão de documentos, de análise de processos ou de assessoria jurídica.
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SAJ-010-010: Estudos, Pareceres, Protocolos e Outros Documentos
O processo de Estudos, Pareceres, Protocolos e Outros Documentos pressupõe o apoio do Serviço de Apoio Jurídico às Entidades Constitutivas, mediante solicitação, na preparação, elaboração ou revisão
de documentos aplicáveis a:








Regime Jurídico das Universidades;
Acesso e Frequência do Ensino Superior;
Recursos Humanos: Pessoal Docente e Pessoal não docente;
Gestão Económico-Financeira;
Contratação Pública;
Propriedade Industrial;
Contratos Administrativos.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-010-010-010: Enviar pedido de elaboração de documentos (Documentos de referência, pareceres jurídicos, protocolos ou documentos
normativos)
Havendo necessidade de elaborar documentos, as Entidades Constitutivas da U. Porto deverão solicitar apoio ao Serviço de Apoio Jurídico
(SAJ). Pode ser pedido apoio para a preparação, revisão e/ou elaboração de documentos de referência (atas, editais, estatutos, contratos,
acordos ou convénios), para emissão de informação jurídica na preparação de um parecer jurídico ou para elaborar ou rever protocolos e
documentos normativos.

SAJ-010-010-020: Analisar e priorizar pedidos recebidos
A Dirigente do SAJ, após análise dos pedidos recebidos, deverá priorizá-los mediante a relevância e impacto dos mesmos, para assegurar
uma resposta célere aos assuntos mais urgentes.
Em função da urgência para a obtenção do documento são definidos prazos indicativos de resposta:
 Se a solicitação for urgente, o prazo de referência para efetuar a resposta ao pedido é de 2 dias úteis;
 Se a solicitação for normal, e tratando-se de informação jurídica, o/a Jurista deverá responder entre 5 a 8 dias úteis;
 Tratando-se de análise de regulamentos, protocolos, consórcios e contratos, o prazo de resposta deverá concentrar-se entre 10 a 15
dias úteis, estando considerados 2 dias para o/a Jurista encaminhar a resposta à Dirigente do SAJ e 2 dias para análise.

SAJ-010-010-030: Distribuir pedidos pelos/as Juristas - início de análise
Em função da priorização dos pedidos, a Dirigente do SAJ deverá efetuar a distribuição pelos/as Juristas através do sistema SGAP. A seleção
do/a Jurista tem por base a matéria/assunto do pedido e a urgência na resposta.
A confirmação da distribuição é feita após aceitação do processo no sistema por parte do/a Jurista e despoleta a emissão de uma
notificação via SGAP ao autor do pedido, que é assim informado do início da análise.

SAJ-010-010-040: Enviar pedido de esclarecimentos adicionais
O/A Jurista a quem foi atribuído o processo elabora o documento mediante o apoio solicitado.
Caso, no decorrer da elaboração, o/a Jurista encontre dúvidas relevantes, deve efetuar um pedido de esclarecimentos ao autor do pedido
para assegurar que se encontra na posse de todos os elementos necessários para realizar uma correta avaliação do processo.

SAJ-010-010-050: Emitir documento pedido e enviar para validação do Dirigente do SAJ
Terminado o documento, o/a Jurista envia-o por e-mail à Dirigente do SAJ, que despachará dando conhecimento ao/à Jurista.
Documentação enviada: Documento pedido (proposta)
Templates: Template de Informação
Template de Parecer
SAJ-010-010-060: Enviar parecer (secretariado SAJ)
Caso o pedido tenha sido efetuado por algum Serviço da U. Porto, é o Secretariado do SAJ quem regista e remete o documento em resposta
ao pedido. O documento é digitalizado e enviado ao autor do pedido via SGAP. O processo é concluído e procede-se ao arquivo.
Documentação enviada: Documento pedido (final)

SAJ-010-010-070: Enviar parecer (Dirigente SAJ)
Caso o pedido tenha sido efetuado pela Equipa Reitoral ou pelos Órgãos de Gestão de alguma Entidade Constitutiva da U.Porto, é a
Dirigente do SAJ quem remete o documento final ao requerente. O documento é digitalizado e remetido por email aos autores do pedido,
com conhecimento ao Secretariado do SAJ para efeito de conclusão e arquivo.
Documentação enviada: Documento pedido (final)
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SAJ-010-020: Análise de Decisões do Reitor ou das Entidades Constitutivas
A Equipa Reitoral e os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas, mediante as suas competências e no exercício da sua gestão, tomam decisões das quais resultam deliberações que poderão ser
reencaminhadas para o Serviço de Apoio Jurídico para análise e validação enquadrada com a lei em vigor e aplicável.
O processo de Análise de Decisões do Reitor ou das Entidades Constitutivas compreende a verificação da legalidade das decisões tomadas, sendo sugeridas alterações caso se verifique alguma não
conformidade (p.ex.: atas não fundamentadas que necessitam de elementos suplementares para garantir a sua consistência e legalidade).
Nos casos em que as Entidades Constitutivas apresentam recursos capacitados e disponíveis, as alterações poderão ser sugeridas pelo SAJ mas será da responsabilidade das equipas da Entidades
Constitutivas incorporar as alterações. Caso contrário, será o SAJ a efetuar a minuta com as alterações.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-010-020-010: Enviar ao SAJ deliberações sobre matérias da competência das Entidades Constitutivas da U. Porto
A Equipa Reitoral ou os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas podem (caso tenha existido a delegação desses poderes por parte
dos órgãos competentes) tomar decisões relativas aos processos, regulamentos e regras existentes nas diversas Entidades da U. Porto,
efetuando, nesse sentido, deliberações.
Caso necessário, os autores das deliberações deverão dar conhecimento destas ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) e pedir a sua validação e
revisão.
Documentação enviada: Documento com as deliberações
SAJ-010-020-020: Decidir análise por Dirigente SAJ ou designação de Jurista - início de análise
Após receção das deliberações tomadas, a Dirigente do SAJ avalia a complexidade do assunto e:
 Caso se trate de uma questão de resposta rápida, nomeia-se a si próprio/a no sistema SGAP e procede à análise da informação;
 Caso se trate de uma questão mais complexa, designa, através do SGAP, um/a Jurista para que este faça uma analise em profundidade.
Aquando da auto-nomeação da Dirigente do SAJ ou da aceitação da designação no sistema por parte de um/a Jurista, é despoletada uma
notificação ao autor do pedido, que é assim informado do início da análise.

SAJ-010-020-030: Avaliar fundamentação dos documentos e sugerir alterações
Caso, durante a revisão e análise dos documentos, o SAJ considerar que os documentos relativos às decisões tomadas não estão em
conformidade com a lei em vigor, deverá sugerir alterações e enviá-las para o requerente.

SAJ-010-020-040: Incorporar alterações (em caso de concordância)
Existindo uma não conformidade dos documentos com a lei vigente, o requerente deverá verificar as correções propostas pelo SAJ. Havendo
concordância de ambas as partes sobre as alterações a incorporar, estas deverão ser admitidas. O documento com as deliberações é então
remetido ao SAJ para validação.

SAJ-010-020-050: Validar e enviar documentação
Após análise dos documentos, e estando estes em conformidade com a lei vigente, a Dirigente do SAJ deverá devolvê-los ao requerente
(diretamente ou após encaminhamento do/a Jurista) com a respetiva informação, após registo da correspondência por parte do Secretariado
do SAJ.
Documentação enviada: Informação
Template: Template de Informação
Template de Parecer
SAJ-010-020-060: Elaborar documento revisto (processo segue na Entidade Constitutiva)
Tendo o SAJ enviado o documento com a informação à Entidade Constitutiva que o requereu, é necessário ainda elaborar o documento
revisto. Se os recursos humanos da Entidade tiverem aptidão para a realização do documento, o SAJ termina aqui a sua atuação no processo,
tratando do seu arquivo.
O processo continua agora do lado da Entidade Constitutiva, sendo que esta deverá proceder à elaboração do documento seguindo para o
efeito as indicações dadas pelo SAJ.
Documentação enviada: Minuta
SAJ-010-020-070: Admitir as alterações necessárias e elaborar documento revisto
Tendo a Entidade Constitutiva recebido o documento com a informação enviado pelo SAJ e tendo verificado não ter recursos humanos aptos
para a elaboração do documento revisto, pede ao SAJ que seja este a executar a tarefa. O SAJ elabora a minuta, remete a documentação à
Entidade Constitutiva, termina o processo e procede ao seu arquivo.
Documentação a elaborar: Minuta
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SAJ-010-030: Resposta a Entidades Externas (Tribunal Constitucional, Provedoria da Justiça, IGEC…)
Frequentemente, são solicitados pelo Tribunal de Contas, pela Provedoria da Justiça, pelo IGEC ou por outras entidades externas, pedidos de esclarecimentos ao Reitor ou a Dirigentes máximos das Entidades
Constitutivas da U.Porto. Estes pedidos são reencaminhados para diferentes Serviços consoante a origem da sua componente técnica. Cabe ao Serviço de Apoio Jurídico elaborar/organizar a componente
jurídica sempre que esta é solicitada. A integração das duas componentes é da responsabilidade da Equipa Técnica, estando confiada a validação do documento final ao SAJ.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-010-030-010: Enviar pedido de esclarecimento
Entidades externas podem solicitar pedidos de esclarecimento à U. Porto, aos quais as Entidades Constitutivas devem responder.

SAJ-010-030-020: Pedir apoio na resposta aos esclarecimentos
Perante o pedido de esclarecimento ocorrido, a Equipa Reitoral ou os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas da U. Porto deverão
solicitar o apoio técnico e jurídico adequado. O apoio técnico deverá ser prestado pelo Serviço que apresente competências na matéria,
sendo a componente jurídica analisada pelo Serviço de Apoio Jurídico (SAJ).

SAJ-010-030-030: Distribuir pedido pelos/as Jurista - início de análise
A Dirigente do SAJ designa o/a Jurista que efetuará a análise da componente jurídica, distribuindo o processo pelo sistema SGAP. Aquando da
aceitação da distribuição pelo/a Jurista, o sistema envia uma notificação ao requerente (Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva)
informando do início da análise do pedido.

SAJ-010-030-040: Avaliar componente jurídica e encaminhar para Reitor/Dirigente EC
Após avaliação do pedido, o SAJ deverá elaborar a componente jurídica e, terminada a análise (e após validação da Dirigente do SAJ)
encaminhar a informação ao requerente (Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva) para que este remeta ao Serviço responsável
pelo apoio técnico, que fará a integração das duas componentes.
Documentação enviada: Componente jurídica

SAJ-010-030-050: Avaliar componente técnica
O Serviço responsável pela análise técnica deverá elaborar a avaliação da correspondente componente para dar resposta ao pedido de
esclarecimentos.
Documentação a elaborar: Componente técnica
Templates: Template de Informação
Minuta de ofício REITOR

SAJ-010-030-060: Integrar componentes jurídica e técnica e enviar para SAJ
Logo que as duas componentes estejam concluídas, a componente jurídica é integrada na componente técnica pela Equipa Técnica. Após
integração, a Equipa Técnica deverá enviar o processo para o SAJ para assegurar a validação da agregação da informação.
Documentação enviada: Documento de resposta a Entidade (proposta)

SAJ-010-030-070: Rececionar as componentes integradas e validar documento
O SAJ deverá confirmar que a documentação foi corretamente integrada, enviando-a em seguida para a entidade externa (com registo de
saída pelo Secretariado do SAJ) e procedendo à conclusão e arquivo do processo.
Documentação enviada: Documento de resposta a Entidade (final)
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SAJ-010-040: Apoio Jurídico em Reclamações
A prestação de Apoio Jurídico em Reclamações contra Entidades da U.Porto acontece relativamente a, por exemplo, notas de liquidação, empreitadas e reclamações em livro amarelo. Cabe ao Serviço de
Apoio Jurídico apoiar as Entidades Constitutivas na resposta às reclamações.
Como documentação de apoio a este processo inclui-se o Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio, que atualiza o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, em função da evolução tecnológica e estabelece
medidas de modernização administrativa em matérias de atendimento ao utente; o Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril, que estabelece medidas de modernização administrativa em matérias como o
acolhimento, a comunicação e a simplificação de procedimentos; e o Despacho n.º 11809/2009, sobre o procedimento aplicável no tratamento das reclamações, a adotar pelas instituições de ensino superior
públicas.

Manual de Processos SPUP| SAJ
Página 12 de 50
Versão 1.0 | 31/05/2018

Descrição das atividades do processo
SAJ-010-040-010: Solicitar apoio em resposta a reclamação
Ocorrendo reclamações dirigidas às Entidades Constitutivas da U. Porto, estas podem efetuar a resposta à reclamação ou entender ser
necessário o apoio do Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) para a sua elaboração. Assim sendo, os pedidos de apoio nesta matéria que chegam ao
SAJ podem ter como objetivo:
 A análise e revisão às respostas já efetuadas pelas Entidades Constitutivas; ou
 A elaboração de uma resposta.
Relativamente a reclamações dirigidas à Reitoria, será sempre o SAJ a efetuar a resposta, existindo também contacto com a entidade a quem
a reclamação se refere.

SAJ-010-040-020: Analisar e priorizar pedidos de apoio a reclamações
A Dirigente do SAJ, após analisar as reclamações, deverá priorizar os pedidos de apoio tendo em conta a relevância e impacto dos mesmos
para desta forma assegurar uma resposta célere aos assuntos mais urgentes.

SAJ-010-040-030: Decidir análise por Dirigente SAJ ou designação de Jurista - início de análise
Caso se trate de um pedido de resposta rápida, a Dirigente do SAJ autonomeia-se no sistema SGAP e procede à análise da informação; caso
contrário, designa, através do SGAP, um/a Jurista para que este trate do processo.
Aquando da auto-nomeação da Dirigente do SAJ ou da aceitação da designação no sistema por parte de um/a Jurista, é despoletada uma
notificação ao autor do pedido, que é assim informado do início da análise.

SAJ-010-040-040: Apreciar resposta à reclamação e enviar ofício ao Reitor para assinatura
Caso a Entidade Constitutiva já tenha elaborado uma resposta à reclamação, o SAJ deverá ler e apreciar a mesma e elaborar uma proposta de
resposta final, que envia ao Reitor para validação.
Documentação a enviar: Proposta de resposta final
Template: Informação reclamação livro amarelo Reitor

SAJ-010-040-050: Solicitar detalhes da ocorrência
Caso a Entidade Constitutiva a quem foi submetida a reclamação não tenha elaborado qualquer resposta, o SAJ elabora uma proposta.
Para apurar com maior detalhe o sucedido, o SAJ deverá entrar em contacto com a Entidade Constitutiva. A informação a preparar deverá
incorporar as diligências tomadas perante a reclamação, garantindo consistência e fundamentação na sua elaboração.
Documentação a receber: Reclamação

SAJ-010-040-060: Elaborar resposta e enviar ofício ao Reitor para assinatura
Em função dos esclarecimentos prestados, o SAJ deverá elaborar uma proposta de resposta à reclamação com a devida fundamentação.
Uma vez elaborada, a proposta de resposta é encaminhada ao Reitor para sua apreciação e validação.
Documentação a enviar: Proposta de resposta
Template: Informação reclamação livro amarelo Reitor

SAJ-010-040-070: Enviar resposta ao requerente
Após assinatura do Reitor, o Secretariado do SAJ regista a saída de correspondência e trata do envio da resposta final ao requerente. O
processo é concluído e é tratado o seu arquivo.
Documentação a enviar: Resposta
Template: Minuta oficio resposta reclamação livro amarelo
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SAJ-010-050: Assessoria Jurídica a Reuniões
Os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas poderão solicitar ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) a comparência de um/a Jurista em
reuniões de temas como provas de doutoramentos, resolução de contratos, processos disciplinares, entre outros. Cabe ao/à Jurista do SAJ a
assessoria jurídica dessas reuniões.

Descrição das atividades do processo
SAJ-010-050-010: Pedir disponibilização de Jurista para acompanhamento de reuniões
Mediante os temas a abordar, os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas poderão solicitar ao SAJ a comparência de um/a Jurista para
acompanhamento em reuniões.

SAJ-010-050-020: Analisar e priorizar pedidos de acompanhamento jurídico de reuniões
Em função da análise da relevância e impacto dos pedidos de acompanhamento de reunião, a Dirigente do SAJ prioriza os pedidos de forma a
assegurar uma resposta célere aos assuntos mais urgentes.

SAJ-010-050-030: Distribuição de pedido pelos/as Juristas - início de análise
A Dirigente do SAJ faz a seleção do/a Jurista tendo por base a matéria/assunto do pedido, efetuando a nomeação através do sistema SGAP.
Tendo disponibilidade para o acompanhamento da reunião, o/a Jurista aceita o processo, o que despoleta a emissão de uma notificação via
SGAP ao autor do pedido, que fica informado do início da análise.

SAJ-010-050-040: Participar nas reuniões previstas
O/A Jurista deverá prestar apoio jurídico nas reuniões, respondendo às questões jurídicas que forem levantadas. Em alguns casos, também é
da responsabilidade do/a Jurista a elaboração da minuta de ata de reunião.
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SAJ-010-060: Apoio e Aconselhamento
Existem casos de apoio elaborados pelo Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) que não estão contemplados pelos sub-processos anteriormente
analisados e cujos pedidos podem vir das diversas Entidades Constitutivas da U.Porto. Recebendo um pedido de Apoio ou Aconselhamento, o
SAJ analisará a questão e prestará o apoio necessário.

Descrição das atividades do processo
SAJ-010-060-010: Enviar pedido de apoio e aconselhamento
As Entidades Constitutivas da U. Porto, perante a necessidade de apoio do SAJ, deverão enviar um pedido onde conste toda a informação
necessária para a prestação do serviço por parte do SAJ.
SAJ-010-060-020: Analisar e priorizar pedidos de apoio
A Dirigente do SAJ, após análise dos pedidos recebidos, deverá priorizá-los tendo em conta a relevância e impacto dos mesmos para assegurar
a resposta célere aos assuntos mais urgentes.
SAJ-010-060-030: Decidir análise por Dirigente SAJ ou designação de Jurista - início de análise
Em função da priorização dos pedidos, a Dirigente do SAJ poderá efetuar a sua distribuição pelos/as Juristas através do sistema SGAP; no
entanto, existem pedidos de apoio para situações simples, a que a Dirigente do SAJ poderá dar resposta de imediato, não sendo necessário
efetuar a distribuição.
A aceitação da distribuição pelos/as Juristas ou a auto-nomeação pela Dirigente do SAJ no sistema desencadeia a emissão de uma notificação
via SGAP ao autor do pedido, informando do início da análise.
SAJ-010-060-040: Enviar pedido de esclarecimentos adicionais
Caso haja essa necessidade, o SAJ deverá pedir esclarecimentos adicionais ao autor do pedido para eliminar dúvidas relevantes e assegurar
que se encontra na posse de todos os elementos para realizar uma correta avaliação da questão.
SAJ-010-060-050: Apoiar o autor do pedido e enviar sugestões para resolução da questão
Após análise da questão, o SAJ deverá garantir o apoio à entidade requerente através da emissão de documentos ou da prestação de
informações em tempo útil, assegurando o efetivo aconselhamento jurídico. A saída de documentos é registada pelo Secretariado do SAJ, que
depois conclui o processo e trata do arquivo.
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SAJ-010-070: Acesso à Informação Administrativa e Ambiental
Na sequência da publicação da Lei nº 26/2016 de 22 de agosto, que aprova o novo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos normativos, o Serviço de
Apoio Jurídico presta apoio na análise dos requerimentos de acesso à informação.
Como documentação de apoio a este processo inclui-se a Lei n.º 26/2016 de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos
administrativos; e o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-010-070-010: Enviar pedido de análise de requerimento de acesso à informação
As Entidades Constitutivas da U. Porto, perante a necessidade de apoio do Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) relativamente ao acesso à
informação administrativa e ambiental, deverão enviar um pedido para análise de requerimento ao SAJ, onde conste toda a informação
necessária para a prestação do apoio.
Documentação enviada: Requerimento
SAJ-010-070-020: Distribuição de pedido pelos/as Juristas - início de análise
A Dirigente do SAJ nomeia o/a Jurista que irá analisar o pedido, efetuando a nomeação através do sistema SGAP. Tendo disponibilidade para
realizar a análise, o/a Jurista aceita o processo, o que despoleta a emissão de uma notificação via SGAP ao autor do pedido, que fica
informado do início da análise.

SAJ-010-070-030: Analisar requerimento
O/A Jurista analisa a fundamentação do requerimento, designadamente a finalidade e propósito do seu requerente no acesso aos dados em
questão.

SAJ-010-070-040: Elaborar e enviar informação e ofício ao Reitor
Surgindo dúvidas aquando da análise do requerimento, o/a Jurista elabora um ofício com informação de enquadramento, para que sejam
solicitados esclarecimentos à Comissão de Acesso à Documentos Administrativos (CADA). Antes do envio à CADA, a informação e o ofício são
enviados para despacho e assinatura do Reitor.
Documentação elaborada e enviada: Informação e ofício
Template: Informação-análise RGPD

SAJ-010-070-050: Enviar ofício com pedido de esclarecimento à CADA
Recebendo o ofício assinado pelo Reitor, o Secretariado do SAJ trata do registo de saída e do envio do ofício à Comissão de Acesso aos
Documentos Administrativos.
Documentação enviada: Ofício

SAJ-010-070-060: Elaborar e enviar informação final
Não havendo dúvidas na análise do requerimento, ou já tendo as dúvidas sido esclarecidas pela Comissão de Acesso a Documentos
Administrativos, o/a Jurista elabora a informação final para que seja remetida a quem solicitou o apoio.
O Secretariado do SAJ regista e trata da saída, conclui o processo e trata do seu arquivo.
Documentação enviada: Informação final
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SAJ-020: Contencioso e Apoio na Contratação Pública
Os processos de Contencioso e Apoio na Contratação Pública compreendem a gestão dos atos processuais judiciais, disciplinares, reclamações
e recursos hierárquicos, bem como o apoio na contratação pública. Estes serviços são prestados pelo Serviço de Apoio Jurídico às Entidades
Constitutivas da U.Porto.
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SAJ-020-010: Instrução de Processo de Averiguações e Inquérito
O processo de Instrução de Processo de Averiguações e Inquérito consiste na instauração obrigatória de processo quando um trabalhador com vínculo de emprego público tenha obtido duas avaliações de
desempenho negativas consecutivas e destina-se a apurar se o desempenho que justificou aquelas avaliações constitui infração disciplinar imputável ao trabalhador, por violação culposa dos deveres
funcionais.
Para este tipo de processos é nomeado um instrutor e um secretário. O primeiro pode ser indicado pelo Reitor, sendo que o segundo é habitualmente um/a Jurista do Serviço de Apoio Jurídico. A instrução é
feita e elabora-se uma resposta que é enviada ao Dirigente máximo da Entidade Constitutiva que tenha solicitado o pedido de inquérito. Este, estando em desacordo ou considerando insuficientes as
indicações fornecidas, pode solicitar diligências adicionais.
Como documentação de apoio a este processo inclui-se a Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; e a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do
Trabalho.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-010-010: Efetuar pedido ao Reitor
O Dirigente máximo de uma Entidade Constitutiva, caso assim entenda, deverá elaborar ao Reitor um pedido de abertura de averiguações e
inquérito (no entanto, pode também ser o próprio Reitor a querer iniciar um processo de averiguações).

SAJ-020-10-020: Solicitar ao SAJ indicação de Instrutor e Secretário
Tratando-se de averiguações/inquérito a não-docentes, o Reitor deverá solicitar ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) a indicação de um Instrutor
e, eventualmente, de um Secretário, caso o Instrutor assim o pretenda.

SAJ-020-010-030: Nomear Docente como Instrutor e solicitar ao SAJ a indicação de Secretário
Caso se trate de uma averiguação/inquérito sobre um docente, o Reitor deverá designar um Professor para Instrutor do processo e solicitar
ao SAJ a indicação de um Secretário.

SAJ-020-010-040: Indicar Juristas para Instrutor, e Secretário se aplicável, e enviar ao Reitor
O processo chega ao SAJ e é registado pelo seu Secretariado no SGAP.
A Dirigente do SAJ indica o/a Jurista que deverá ser Instrutor no processo e, caso este não tenha sido previamente nomeado pelo Reitor,
indica também um/a Jurista para Secretário. Envia esta informação ao Reitor para despacho.
Documentação enviada: Informação para Despacho

SAJ-020-010-050: Nomear Instrutor e Secretário e emitir despacho
O Reitor deverá emitir o despacho nomeando o Instrutor e Secretário. Dá conhecimento ao SAJ para que inicie a análise, sendo o processo no
SGAP atribuído ao/à Jurista mencionado/a em despacho.
Documentação enviada: Despacho de Nomeação

SAJ-020-010-060: Analisar processo e prestar apoio jurídico
O Instrutor deverá analisar o processo, sendo este o responsável pela monitorização e acompanhamento do desenvolvimento do mesmo.
Entre as suas funções, destaca-se a condução do processo e a produção das diligências necessárias.
O Secretário deverá prestar apoio jurídico ao instrutor, elaborando os documentos de suporte necessários, nomeadamente autos,
convocatórias e relatório final.

SAJ-020-010-070: Elaborar relatório com proposta e enviar ao requerente
O Instrutor deverá apresentar um relatório final com a proposta de decisão que deverá ser enviado à Entidade Constitutiva que mandou
instaurar o processo. Pode propor o arquivamento do processo ou a instrução de um Processo Disciplinar.
Documentação enviada: Relatório final
Template: Modelo de relatório final

SAJ-020-010-080: Efetuar pedido de diligências adicionais
Caso o Reitor ou o Dirigente máximo da Entidade Constitutiva, em função da análise ao processo, necessite de diligências adicionais, pede ao
SAJ uma nova análise.

SAJ-020-010-090: Informar SAJ da concordância e pedido de arquivo
Caso haja concordância com a proposta, e esta tiver indicado o arquivamento do processo, o SAJ é informado para que proceda ao mesmo e à
conclusão no SGAP. Em caso contrário, o SAJ é informado para que se dê início a um Processo Disciplinar.
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SAJ-020-020: Instrução de Processo Disciplinar
O processo Instrução de Processo Disciplinar pressupõe um conjunto de atos ou formalidades legais com intuito de apurar a prática de uma
qualquer infração de natureza disciplinar, na qual o Serviço de Apoio Jurídico presta o seu apoio. Devido à sua dimensão, encontra-se aqui
dividido nas três fases que se seguem.
Como documentação de apoio a este processo, com maior incidência na segunda e terceira fase, inclui-se a Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas; e a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho.
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SAJ-020-020-010: Participação de matéria disciplinar e nomeação de instrutor/ secretário
Primeira fase do processo “Instrução de Processo Disciplinar”.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-020-010-010: Enviar participação de matéria disciplinar ao Reitor
Embora os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas tenham competências para instaurar processos disciplinares, sendo necessário
apoio, deverão efetuar pedido ao Reitor para ter apoio do Serviço de Apoio Jurídico (SAJ), reencaminhando para o efeito todos os elementos
necessários para avaliação da matéria disciplinar. Também o Reitor poderá dar início a este tipo de pedido.
O pedido dá entrada na Gestão de Correspondência do Serviço de Recursos Humanos na Unidade Central, onde está centralizada a entrada de
correspondência dos serviços, que por norma remete ao SAJ a correspondência nesta matéria.
Documentação enviada: Processo disciplinar
SAJ-020-020-010-020: Indicar Jurista para Secretário
Recebido o processo disciplinar, o SAJ verifica sobre que cargo se refere. Sendo um processo sobre um trabalhador não docente, atribui a
um/a Jurista o lugar de Secretário (a indicação para o lugar de Instrutor, sendo preferencialmente um superior hierárquico do serviço, deverá
vir já mencionada no pedido).
Uma vez que recebeu o pedido endereçado ao Reitor, o SAJ informa este da receção e início de análise do processo assim como do Secretário
nomeado, para que o Reitor despache.
Documentação enviada: Informação a despacho
SAJ-020-020-010-030: Indicar Jurista para Secretário
Igualmente, no caso do processo recebido ser sobre um estudante, o SAJ atribui a um/a Jurista o lugar de Secretário (a indicação para o lugar
de Instrutor, sendo preferencialmente um Docente da Entidade Constitutiva nomeado pelo Dirigente máximo da mesma, deverá vir já
mencionada no pedido).
O SAJ informa o Reitor da receção e início de análise do processo assim como do Secretário nomeado, para que despache.
Documentação enviada: Informação a despacho
SAJ-020-020-010-040: Enviar ao Reitor para avaliar e decidir nomeações para instrutor do processo
Caso o processo seja sobre um docente, o SAJ envia ao Reitor para que delibere sobre o mesmo, definindo em função dessa ponderação se o
SAJ deverá ou não conduzir o processo.
Documentação enviada: Processo disciplinar
SAJ-020-020-010-050: Indicar reencaminhamento para escritório de advogados avençados
Caso o Reitor indique o escritório de advogados como Instrutor, comunica ao SAJ para que trate do encaminhamento do processo.
SAJ-020-020-010-060: Encaminhar para o escritório de advogados e fazer a ponte do processo
O SAJ encaminha o processo para que seja instruído pelo escritório de advogados avençados, com registo de saída pelo Secretariado do SAJ.
O SAJ faz toda a ponte de comunicação entre o Reitor e o escritório, que fica responsável por gerir todo o processo, desde a proposta de
decisão, audiência prévia e emissão de relatório final, altura em que remete ao SAJ.
SAJ-020-020-010-070: Nomear Docente como Instrutor e solicitar ao SAJ indicação de Secretário
Se o Reitor pretender que seja o SAJ a gerir o processo, deverá nomear um Professor como Instrutor e pedir ao SAJ que seja dada a indicação
de um Secretário.
SAJ-020-020-010-080: Indicar Jurista para Secretário
A Dirigente do SAJ indica o/a Jurista que tomará o lugar de Secretário e informa o Reitor para que despache.
Documentação enviada: Informação a despacho
SAJ-020-020-010-090: Nomear Instrutor e Secretário e emitir despacho
O Reitor deverá proferir o despacho de nomeação de Instrutor e Secretário e reencaminhar para o SAJ, dando início à análise dos factos.
Termina este sub-processo, iniciando a fase de Análise e Elaboração de Relatório Final.
Documentação enviada: Despacho de Nomeação
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SAJ-020-020-020: Análise e elaboração de relatório final
Segunda fase do processo “Instrução de Processo Disciplinar”.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-020-020-010: Analisar processo
Tendo o Reitor informado o SAJ do despacho de nomeação de Instrutor e Secretário do processo, inicia-se a análise dos factos.
O Instrutor deverá analisar o processo, sendo este o responsável pela monitorização e acompanhamento do desenvolvimento do mesmo.
Entre as suas funções, destaca-se a condução do processo e a produção das diligências necessárias.
O Secretário deverá prestar apoio jurídico ao Instrutor, elaborando os documentos de suporte necessários, nomeadamente autos,
convocatórias e relatório.

SAJ-020-020-020-020: Enviar ao Reitor para que envie à Comissão de Trabalhadores
Caso, na verificação do processo, se constate que este é referente a um trabalhador não docente e que é proposta uma sanção disciplinar de
despedimento, de demissão ou cessação da comissão de serviço, informa-se o Reitor, a quem se remete cópia integral do processo, para que
este envie para a Comissão de Trabalhadores.
Documentação enviada: Processo

SAJ-020-020-020-030: Enviar à Comissão de Trabalhadores para que se pronuncie
O Reitor envia a cópia integral do processo à Comissão de Trabalhadores para proferir parecer fundamentado dentro de 5 dias.
Documentação enviada: Processo

SAJ-020-020-020-040: Apresentar relatório final com proposta de decisão e enviar ao Reitor/Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
O Instrutor deverá apresentar um relatório final com a proposta de decisão, considerando o parecer que tenha obtido da Comissão de
Trabalhadores se tal se aplicar, que pode passar por propor uma sanção disciplinar. O/A Jurista trata do envio da proposta ao requerente
(Dirigente máximo da Entidade Constitutiva ou Reitor, caso este tenha despoletado o processo).
Documentação enviada: Relatório final

SAJ-020-020-020-050: Solicitar diligências adicionais
O requerente, em função da sua análise ao processo, poderá solicitar diligências adicionais, enviando o processo ao SAJ para nova análise.

SAJ-020-020-020-060: Enviar notificação ao visado
Tendo havido concordância com a proposta apresentada e não sendo aplicada qualquer sanção, o SAJ é notificado para que notifique o
visado. O Secretariado do SAJ regista a saída de correspondência e trata do arquivo da documentação do processo.

SAJ-020-020-020-070: Enviar ao Reitor para homologação da proposta de sanção
Tendo o pedido sido feito por um Dirigente máximo de Entidade Constitutiva, e havendo concordância com uma proposta que indique uma
sanção, o próprio Dirigente máximo da Entidade Constitutiva deve encaminhar o processo ao Reitor, tratando-se da única pessoa com
competências para homologar. O processo nesta matéria é encaminhado ao SAJ.
Caso tenha sido o Reitor a fazer o pedido, este segue para o Senado após a sua homologação.
Documentação enviada: Relatório final
Template: Modelo de relatório final

SAJ-020-020-020-080: Submeter proposta ao Senado
Tratando-se de uma sanção superior a 3 meses ou de uma interdição de frequência da Universidade do Porto, o Senado deverá ser consultado
pelo Reitor para emissão de parecer, de acordo com o art.º 38 n.º1 alínea l) em conjugação com o art.º n.º51 alínea h) dos estatutos da
U.Porto.
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SAJ-020-020-020-090: Remeter parecer do Senado para o SAJ
O Reitor, ao receber o parecer do Senado, deverá apreciá-lo e remetê-lo ao SAJ para efeitos de audiência prévia.
Documentação enviada: Parecer do Senado
SAJ-020-020-020-100: Designar novo/a Jurista para fazer informação final e proposta de despacho
Tendo sido o SAJ a instruir todo o processo, a Dirigente do SAJ deverá designar um/a novo/a Jurista para analisar o parecer do Senado e
elaborar a informação final, que deverá conter a audiência prévia e a proposta de despacho do Reitor. O/A Jurista deverá também elaborar
um ofício para enviar ao visado e à Entidade Constitutiva que mandou instaurar o processo.
Documentação enviada: Informação final e Proposta de ofício de resposta
Template: Proposta despacho projeto decisão final processo Disciplinar
Template de informação
Template de parecer
SAJ-020-020-020-110: Proferir despacho e assinar ofício
O Reitor deverá proferir despacho para cumprimento da formalidade da audiência prévia e assinar o ofício desta, que segue com cópia do
relatório final. Remete ao SAJ para que trate do envio, dando início à fase de Audiência Prévia e Decisão Final de Sanção Disciplinar.
Documentação enviada: Ofício de resposta
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SAJ-020-020-030: Audiência prévia e decisão final de sanção disciplinar
Terceira fase do processo “Instrução de Processo Disciplinar”.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-020-030-010: Enviar ofício para visado
Tendo o Reitor assinado o ofício de resposta e remetido ao SAJ, o/a Jurista envia o mesmo para o visado, mencionando a audiência prévia e
acompanhado de cópia do relatório final. O Secretariado do SAJ regista a saída de correspondência.

SAJ-020-020-030-020: Elaborar informação com base no que foi alegado em sede de audiência prévia
Caso o visado tenha submetido uma alegação no período de audiência prévia, o SAJ deverá receber a informação e, em função de uma análise
preliminar, avaliar a sua concordância relativa às alegações. Se concordar com o visado, propõe alterações à proposta que constava no
relatório final. Concordando ou não, é elaborada uma informação que é enviada ao Reitor.
Documentação enviada: Alegação do visado e Informação
Templates: Template de informação
Template de parecer

SAJ-020-020-030-030: Avaliar e reencaminhar para formalização pelo SAJ
O Reitor deverá avaliar a informação e proferir concordância com a aplicação de pena, enviando em seguida para o SAJ para que seja
formalizado o despacho final.

SAJ-020-020-030-040: Elaborar despacho final e enviar para o Reitor
Não tendo havido resposta à audiência prévia - ou tendo havido e já tendo sido feita nova informação pelo SAJ e validada pelo Reitor -, o SAJ
elabora e envia o despacho final para assinatura do Reitor.
No caso de ter sido o escritório de advogados avençados o Instrutor do processo, o processo é neste ponto devolvido ao SAJ para que elabore
igualmente despacho final, baseado no relatório final do escritório.
Documentação enviada: Proposta de despacho Final
Template: Proposta despacho decisão final processo disciplinar

SAJ-020-020-030-050: Assinar despacho final e reencaminhar para SAJ
O Reitor deverá assinar o despacho final e reencaminhá-lo para o SAJ.
Documento: Despacho Final

SAJ-020-020-030-060: Enviar despacho com decisão final para participantes no processo disciplinar
O SAJ deverá notificar o visado e a Entidade Constitutiva que mandou instaurar o processo, assim como os restantes intervenientes no
processo, enviando cópia do despacho em anexo. É o Secretariado do SAJ que trata do registo a saída da correspondência.
Caso o processo disciplinar não evolua para crime, o Secretariado do SAJ trata do seu arquivo. Caso evolua nesse sentido, dá-se início a um
novo processo, de Gestão de Instrução de Processo Judicial - Cível ou Crime.
Documento: Documento com as deliberações
Templates: Notificação de decisão processo disciplinar instrutor
Notificação de decisão processo disciplinar diretor
Notificação de decisão processo disciplinar advogado
Notificação de decisão processo disciplinar visado
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SAJ-020-030: Instrução de Processo Judicial - Cível ou Crime
Quando se trata de matérias relacionadas com os processos judiciais de âmbito cível ou crime, sendo intentados pela ou contra a U.Porto, o Serviço de Apoio Jurídico reencaminha os processos para
advogados externos uma vez que os/as Juristas da administração pública não têm competências nessas matérias.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-030-010: Comunicar ação intentada contra a U.Porto
As ações intentadas contra a U.Porto são enviadas pelo Tribunal para a Universidade com as orientações necessárias à sua gestão. A entrada
dá-se na Gestão de Correspondência do Serviço de Recursos Humanos na Unidade Central (onde está centralizada a entrada de
correspondência dos serviços) que tem por norma encaminhar diretamente ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) a correspondência nesta
matéria.
Documentação enviada: Oficio acompanhado da ação
SAJ-020-030-020: Solicitar pedido a Dirigente SAJ para mover ação contra outra parte
Caso seja a U.Porto o mover uma ação contra outra parte, é o Reitor, Dirigente máximo da Entidade Constitutiva ou alguém com competência
delegada para tal, quem deverá remeter ao SAJ a sua intenção de promover uma ação judicial, tendo em vista os interesses da U.Porto.

SAJ-020-030-030: Remeter processo para o escritório de advogados avençados
Não tendo os Juristas da administração pública competências nas matérias de Direito Cível e Direito Criminal, perante este tipo de processos
a Dirigente do SAJ deverá reencaminhar os mesmos por correio interno para um escritório de advogados externo, juntamente com toda a
documentação e informação necessária à gestão do processo.
No caso de processo contra a U.Porto, uma vez que a correspondência sobre esta matéria entra diretamente no SAJ, informa ainda o Reitor e
outros intervenientes de que a ação foi recebida.
O Secretariado do SAJ regista a saída da correspondência e entrega o processo para que siga por correio interno (embora o escritório de
advogados avençados seja externo à U.Porto, existe acordo com o pessoal do apoio do Serviço de Comunicação e Imagem da Reitoria para
que faça a movimentação da correspondência entre o SAJ e o escritório de advogados).
Documentação enviada: Processo
SAJ-020-030-040: Realizar reunião com advogado e manter informados intervenientes
Se aplicável, no decorrer do desenvolvimento do processo, a equipa do SAJ realiza mensalmente reuniões com o advogado do escritório a
quem foi entregue o caso para acompanhar o mesmo. As informações relevantes são reencaminhadas regularmente ao requerente (Reitor ou
ao Dirigente máximo da Entidade Constitutiva).

SAJ-020-030-050: Receber sentença e proposta e encaminhar ao Reitor/Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
O SAJ recebe do escritório de advogados avençados a sentença proferida pelo Tribunal, após análise do processo, bem como a proposta
fundamentada sobre as diligências que o escritório propõe tomar.
O Secretariado do SAJ trata do registo da saída da correspondência e remete a sentença ao requerente.
Documentação recebida e enviada: Sentença e proposta
SAJ-020-030-060: Solicitar ao escritório re-avaliação e apresentação de nova proposta
Caso o requerente não tenha concordado com as diligências propostas a tomar, informa o SAJ para que solicite ao escritório de advogados
avençados que re-avaliem a sentença e apresentem nova proposta.
SAJ-020-030-070: Solicitar ao escritório que apresente contra-alegações
Estando o requerente em concordância com a proposta, mas tratando-se de um recurso, o SAJ solicita ao escritório de advogados avençados
que produza as alegações de recurso e faça chegar a alegação ao Tribunal por ofício, garantindo previamente a recolha de todos os elementos
necessários que deverão acompanhar o processo. Realizam-se novamente reuniões de acompanhamento até receção de sentença e proposta.
SAJ-020-030-080: Informar SAJ da concordância e executar a sentença
Estando o requerente em concordância com a proposta, e não se tratando de um recurso, informa o SAJ da concordância para que conclua e
arquive o processo. O requerente, seja o Reitor ou o Dirigente máximo da Entidade Constitutiva, trata então da execução da sentença.
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SAJ-020-040: Instrução de Processo Judicial – Administrativo
Os processos judiciais podem ser intentados pela U.Porto ou contra esta. Dos três tipos destes processos (administrativos, cíveis e crimes), o Serviço de Apoio Jurídico trata apenas os administrativos uma vez
que os/as Juristas da administração pública não têm competências nas matérias relacionadas com os processos judiciais de âmbito cível ou criminal.
Nos processos administrativos, o SAJ assegura a defesa judicial dos interesses da U.Porto, exercendo o patrocínio judiciário dos processos, ações e recursos em que as Entidades Constitutivas da Universidade
sejam parte. A prestação de serviços por parte do SAJ pressupõe a elaboração de peças processuais (contestação, alegações, requerimentos), o cumprimento das obrigações processuais (organização e
junção aos autos do processo administrativo) e o comparecimento nos atos processuais (audiência preliminar, audiência final).
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-040-010: Comunicar ação intentada contra a U.Porto
As ações intentadas contra a U.Porto são enviadas pelo Tribunal à Universidade com as orientações necessárias à sua gestão. Dão entrada na
Gestão de Correspondência (pertencente ao Serviço de Recursos Humanos na Unidade Central), onde chega a correspondência transversal
aos vários serviços, sendo por norma reencaminhada ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) a correspondência nesta matéria.
Documentação enviada: Oficio acompanhado da ação
SAJ-020-040-020: Solicitar pedido a Dirigente SAJ para mover ação contra outra parte
Caso seja a U.Porto a mover uma ação contra outra parte, é o Reitor, Dirigente máximo da Entidade Constitutiva ou alguém com competência
delegada para tal, quem deverá remeter ao SAJ a sua intenção de promover uma ação judicial, tendo em vista os interesses da U.Porto.

SAJ-020-040-030: Distribuir pelos/as Juristas e informar intervenientes do processo - início da análise
A Dirigente do SAJ designa o/a Jurista que efetuará a análise do processo, distribuindo-o pelo sistema SGAP.
No caso de processo contra a U.Porto, uma vez que a correspondência sobre esta matéria entra diretamente no SAJ, informa ainda o Reitor e
outros intervenientes de que a ação foi recebida; no caso de processo intentado pela U.Porto, informa do início da análise.

SAJ-020-040-040: Analisar processo
O/A Jurista faz a gestão do processo, consistindo na análise da peça processual, da jurisprudência, da doutrina e da legislação, verificação de
prazos e apresentação de alegações.
Caso se trate de um processo intentado contra a U.Porto, o/a Jurista deverá elaborar a contestação, pedindo todos os elementos de
informação de que careça.

SAJ-020-040-050: Enviar alegações ao Tribunal
Após a preparação das alegações em defesa ou em prole da U.Porto, o/a Jurista reencaminha o processo para o Tribunal, após validação da
Dirigente do SAJ. É feito o registo de saída pelo Secretariado do SAJ e aguarda-se a decisão do Tribunal.
Documentação enviada: Alegações

SAJ-020-040-060: Receber e analisar sentença
O SAJ recebe a sentença proferida pelo Tribunal, após análise do processo. O/A Jurista nomeado/a deverá analisar a sentença e avaliar se será
necessário tomar novas providências.
Documentação recebida: Sentença

SAJ-020-040-070: Dar conhecimento ao Reitor/ Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
Sendo a decisão do Tribunal favorável à U.Porto, é dado conhecimento ao Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva. O processo é
concluído e o Secretariado do SAJ trata do seu arquivo.

SAJ-020-040-080: Avaliar se se executa ou se se recorre da sentença
Se a decisão do Tribunal for desfavorável à U.Porto, o/a Jurista deverá avaliar se é conveniente para os interesses da Universidade o executar
da sentença ou o recorrer da decisão. Prepara uma proposta que envia à Dirigente do SAJ para validação e envio ao Reitor ou Dirigente
máximo da Entidade Constitutiva.
Documentação enviada: Proposta
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SAJ-020-040-090: Enviar sentença e proposta ao Reitor/Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
A Dirigente do SAJ deverá dar a conhecer a sentença ao Reitor ou ao Dirigente máximo da Entidade Constitutiva envolvido no processo e
apresentar a proposta fundamentada sobre as diligências que o SAJ propõe tomar.

SAJ-020-040-100: Re-avaliar sentença e apresentar nova proposta
Não estando o Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva de acordo com a proposta apresentada pelo SAJ, o/a Jurista faz uma nova
avaliação da sentença e apresenta uma nova proposta. Envia à Dirigente do SAJ para validação e envio ao Reitor ou Dirigente máximo da
Entidade Constitutiva.
Documentação enviada: Proposta

SAJ-020-040-110: Informar SAJ da concordância e executar a sentença
Estando o Reitor ou o Dirigente máximo da Entidade Constitutiva em concordância com a proposta, e esta não indicando recorrer, informa o
SAJ para que conclua e arquive o processo. Trata em seguida da execução da sentença.

SAJ-020-040-120: Elaborar e apresentar contra-alegações de recurso e enviar para Tribunal
Tendo o Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva informado da concordância com a proposta, mas tratando-se de um recurso,
o/a Jurista deverá produzir as alegações de recurso e fazer chegar a alegação ao Tribunal por ofício, após validação da Dirigente do SAJ,
garantindo previamente a recolha de todos os elementos necessários que deverão acompanhar o processo. Aguarda-se então novamente
resposta do Tribunal para que se possa continuar e concluir o processo.
Documentação enviada: Ofício de resposta

Manual de Processos SPUP| SAJ
Página 33 de 50
Versão 1.0 | 31/05/2018

SAJ-020-050: Instrução de Processo Gracioso – Reclamação
O processo de Instrução de Processo Gracioso – Reclamação compreende um ato impugnatório acionado pelo particular quando confrontado com um ato administrativo que lhe é desfavorável. Nas
reclamações dirigidas ao Reitor ou aos Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas da U.Porto, o Serviço de Apoio Jurídico providencia uma apreciação preliminar e instaura o procedimento respetivo. As
reclamações feitas em livro amarelo deverão ser tratadas localmente, sendo a participação do SAJ solicitada só em caso de necessidade, caso esse em que a gestão é feita num outro processo, de Apoio
Jurídico a Reclamações.
Como documentação de apoio a este processo inclui-se o Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio, que atualiza o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, em função da evolução tecnológica e estabelece
medidas de modernização administrativa em matérias de atendimento ao utente; o Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril, que estabelece medidas de modernização administrativa em matérias como o
acolhimento, a comunicação e a simplificação de procedimentos; e o Despacho n.º 11809/2009, sobre o procedimento aplicável no tratamento das reclamações, a adotar pelas instituições de ensino superior
públicas.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-050-010: Enviar reclamação por carta direcionada ao Reitor ou Dirigente máximo da Entidade Constitutiva
O reclamante envia a reclamação por carta direcionada ao Reitor ou ao Dirigente máximo de alguma Entidade Constitutiva da U.Porto. A
entrada da correspondência dos vários serviços está centralizada na Gestão de Correspondência do Serviço de Recursos Humanos na Unidade
Central, que tem por norma encaminhar diretamente ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) a correspondência nesta matéria.
Documentação enviada: Reclamação

SAJ-020-050-020: Receber reclamação e distribuir pelos/as Juristas - início de análise
Recebendo a carta com a reclamação, a Dirigente do SAJ deverá efetuar a sua distribuição pelos/as Juristas através do sistema SGAP.
Uma vez que a correspondência foi diretamente remetida ao SAJ, este informa o Reitor ou o Dirigente máximo da Entidade Constitutiva de
que foi recebida a reclamação e que iniciou a sua análise.
Documentação recebida: Reclamação

SAJ-020-050-030: Analisar reclamação e elaborar minuta de ofício para envio ao órgão competente
O/A Jurista designado/a procede à análise da reclamação e providencia a minuta de ofício de resposta que envia ao Reitor ou ao Dirigente
máximo da Entidade Constitutiva (após validação da Dirigente do SAJ).
Documentação enviada: Minuta de resposta
Templates: Minuta oficio resposta reclamação livro amarelo
Template de Informação
Template de Parecer

SAJ-020-050-040: Enviar Resposta ao reclamante
Caso a reclamação seja dirigida a alguma Entidade Constitutiva, é o próprio Dirigente máximo quem deverá enviar o ofício de resposta ao
reclamante. Deste modo, após o envio da minuta de resposta à Entidade Constitutiva, o SAJ habilita o Dirigente máximo desta a dar essa
resposta à reclamação. O SAJ deverá ser informado do envio da resposta à reclamação o SAJ, momento em que não intervirá mais no
processo, concluindo-o e tratando do seu arquivo.
Caso o reclamante recorra hierarquicamente, dá-se início a um diferente processo, de Instrução de Processo Gracioso - Recurso Hierárquico,
ficando posteriormente os dois processos associados em arquivo.

SAJ-020-050-050: Validar/proceder a alterações ao ofício e reencaminhar para SAJ
Caso a reclamação seja dirigida ao Reitor, deverá ser o próprio a analisar a minuta de ofício enviada pelo SAJ, assinando-a e devolvendo-a
com as observações que considerar, para que o SAJ trate do envio da resposta.

SAJ-020-050-060: Enviar resposta ao Reclamante
Tendo a aprovação do Reitor, e seguindo as considerações que este tiver indicado, o SAJ deverá proceder ao envio da resposta ao reclamante.
O Secretariado do SAJ regista a saída de correspondência e trata do arquivo e conclusão do processo. Caso o reclamante recorra
hierarquicamente, dá-se início a um diferente processo, de Instrução de Processo Gracioso - Recurso Hierárquico, ficando posteriormente os
dois processos associados em arquivo.

Manual de Processos SPUP| SAJ
Página 35 de 50
Versão 1.0 | 31/05/2018

SAJ-020-060: Instrução de Processo Gracioso - Recurso Hierárquico
O processo de Instrução de Processo Gracioso - Recurso Hierárquico compreende um ato impugnatório sobre um ato praticado por um órgão subalterno perante o respetivo superior hierárquico a fim que
este revogue, modifique ou substitua o ato praticado pelo órgão subalterno.
Este processo pode iniciar-se simplesmente ou iniciar-se na sequência de um Processo Gracioso de Reclamação que tenha recorrido hierarquicamente. Pode ainda ter início no seguimento de processos da
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento, do Serviço de Recursos Humanos, onde haja apresentação de recurso perante concursos de seleção.
O Serviço Apoio Jurídico aplica as metodologias necessárias com base nas quais são geridos os recursos hierárquicos.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-020-060-010: Elaborar recurso hierárquico e remeter ao Reitor
O Reclamante apresenta um recurso hierárquico, que poderá ou não ser um ato consequente de uma reclamação prévia, iniciada noutros
processos. O recurso hierárquico dirigido ao Reitor dá entrada na Gestão de Correspondência do Serviço de Recursos Humanos na Unidade
Central (onde a entrada de correspondência dos vários serviços é centralizada) que tem por norma encaminhar ao Serviço de Apoio Jurídico
(SAJ) a correspondência nesta matéria.
Documentação enviada: Recurso hierárquico
SAJ-020-060-020: Receber reclamação e distribuir pelos/as Juristas - início de análise
Recebendo o recurso hierárquico, a Dirigente do SAJ deverá efetuar a sua distribuição pelos/as Juristas através do sistema SGAP.
Uma vez que a correspondência foi diretamente remetida ao SAJ, este informa o Reitor de que foi recebido o recurso e que iniciou a análise.
Documentação recebida: Recurso hierárquico
SAJ-020-060-030: Analisar recurso hierárquico e elaborar proposta de resposta para enviar ao Reitor
O SAJ deverá analisar o recurso hierárquico e elaborar proposta de resposta para enviar ao Reitor (após validação da Dirigente do SAJ).
Documentação enviada: Proposta de resposta
Template: Minuta oficio resposta recurso hierárquico
Template de informação
Template de parecer
SAJ-020-060-040: Validar/proceder a alterações no ofício e reencaminhar para SAJ
O Reitor deverá proceder à validação do documento enviado, assinando-o, e reencaminhá-lo para o SAJ com as observações que considerar.

SAJ-020-060-050: Enviar resposta ao reclamante e informar de prazo da audiência prévia
Após assinatura do Reitor, o SAJ envia ao reclamante a proposta de decisão final ao Recurso Hierárquico apresentado e informa-o do prazo da
audiência prévia.
Documentação enviada: Proposta de resposta final
SAJ-020-060-060: Analisar resposta e elaborar resposta final para envio ao Reitor
Se, decorrido o prazo de audiência prévia, tiver havido resposta, o SAJ deverá analisá-la e elaborar o ofício de resposta final a enviar ao Reitor.

SAJ-020-060-070: Elaborar resposta final para envio ao Reitor
Se, decorrida a audiência prévia, não tiver existido resposta do reclamante, o SAJ elabora o ofício de resposta final, que remete ao Reitor.
Documentação enviada: Ofício de resposta final
SAJ-020-060-080: Validar/proceder a alterações no ofício e reencaminhar para SAJ
O Reitor deverá proceder à validação da resposta final, indicando considerações se as tiver, assiná-la e reencaminhá-la ao SAJ.
SAJ-020-060-090: Enviar resposta final ao reclamante
Assinada a resposta final ao recurso hierárquico apresentado, o Secretariado do SAJ trata do seu envio ao reclamante e arquiva e conclui o
processo.
Documentação enviada: Resposta final
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SAJ-020-070: Apoio na Contratação Pública
A Unidade de Compras, o Serviço de Instalações e Infraestruturas e a Unidade de Projetos do Serviço Económico-Financeiro podem solicitar
apoio na resolução de questões ao abrigo do CCP. O processo de Apoio na Contratação Pública compreende a validação pelo Serviço de Apoio
Jurídico de peças de procedimento. Qualquer outro Serviço da U.Porto pode também solicitar apoio ao SAJ nestas matérias se assim o
necessitar.
Como documentação de apoio a este processo inclui-se o Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos
Públicos (CCP).

Descrição das atividades do processo
SAJ-020-070-010: Receber pedido de apoio e distribuir pelos/as Juristas
A Unidade de Compras, o Serviço de Instalações e Infraestruturas, a Unidade de Projetos do SEF ou qualquer outro Serviço da U.Porto podem
solicitar ao SAJ, através do sistema SGAP, apoio na validação de peças de procedimento, especificamente na revisão de minutas, cadernos de
encargos e reclamações de candidatos que tenham sido excluídos em processos concursais.
A Dirigente do SAJ recebe os pedidos e distribui pelos/as Juristas, recebendo o requerente uma notificação de início de análise quando o/a
Jurista aceita a distribuição do pedido.

SAJ-020-070-020: Analisar o documento, indicar correções (se aplicável) e remeter resposta
O/A Jurista faz uma análise preliminar do processo ou dos documentos implícitos, com base na contextualização e documentação de suporte
relevante enviadas. Após análise e incorporação de sugestões, e após validação pela Dirigente do SAJ, o/a Jurista envia a resposta ao autor do
pedido.
O registo de saída da resposta é realizado pelo Secretariado do SAJ que trata em seguida do arquivo da documentação.
Documentação enviada: Análise
Template: Template de informação
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SAJ-030: Apoio Legislativo
Os processos de Apoio Legislativo contemplam o apoio na adequação ou interpretação de documentos normativos, a normalização de
processos e procedimentos a adotar pelas Entidades Constitutivas da U.Porto e ações de atualização legislativa.
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SAJ-030-010: Apoio em Documentos Normativos
O Apoio em Documentos Normativos consiste na revisão, interpretação, alteração ou adequação de documentos normativos, estatutos e
regulamentos (protocolos, acordos, convénios e contratos) solicitados frequentemente pelas Entidades Constitutivas da U.Porto.

Descrição das atividades do processo
SAJ-030-010-010: Solicitar pedido de apoio ao SAJ
As Entidades Constitutivas da U.Porto enviam um pedido ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) perante a necessidade de apoio na interpretação,
alteração ou adequação de documentos normativos.

SAJ-030-010-020: Analisar e priorizar pedidos de apoio
A Dirigente do SAJ deverá analisar os pedidos recebidos e priorizá-los para assegurar uma resposta célere aos assuntos mais urgentes.
SAJ-030-010-030: Decidir análise por Dirigente SAJ ou distribuição por Jurista - início de análise
Em função da priorização dos pedidos, a Dirigente do SAJ poderá efetuar a sua distribuição pelos/as Juristas através do sistema SGAP. No
entanto, existem pedidos de apoio para situações simples, a que a Dirigente do SAJ poderá dar resposta de imediato, não sendo necessário
efetuar a distribuição.
A aceitação da distribuição pelos/as Juristas ou a auto-nomeação pela Dirigente do SAJ no sistema desencadeia a emissão de uma notificação
via SGAP ao autor do pedido, informando do início da análise.

SAJ-030-010-040: Elaborar proposta ou informação e enviar ao requerente
Caso seja necessário executar uma alteração ou adequação do documento normativo, o SAJ elabora a informação e apresenta ao requerente
uma proposta de alteração/adequação. Caso se trate de uma interpretação do documento, esta será comunicada ao autor do pedido sem que
seja estritamente necessária a elaboração de documento.
A resposta ao pedido é feita pela Dirigente do SAJ se o pedido tiver sido solicitado pela Equipa Reitoral ou pelo Dirigente máximo de alguma
Entidade Constitutiva. Caso contrário, é o/a Jurista quem envia a informação. Em ambos os casos, o registo é feito pelo Secretariado do SAJ,
que arquiva em seguida o processo.
Documentação enviada: Proposta de alteração/adequação do documento normativo ou Informação de interpretação
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SAJ-030-020: Normalização de Processos e Documentos
A Normalização de Processos e Procedimentos abrange a necessidade de adequar regulamentos em função da legislação em vigor ou por decisões superiores (pedidos do Reitor ou de Dirigentes máximos
das Entidades Constitutivas). Deste modo, os pedidos podem ser despoletados pelas Entidades Constitutivas ou pode ser o próprio Serviço de Apoio Jurídico a detetar que existe uma alteração na lei que
exige a análise dos procedimentos atuais e a verificação da conformidade com a lei vigente.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-030-020-010: Solicitar informação de procedimento
Havendo uma necessidade, as Entidades Constitutivas podem despoletar este processo, questionando o Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) sobre
a existência de um processo ou procedimento a adotar mediante uma determinada situação.
SAJ-030-020-020: Distribuir processo pelos/as Juristas - início de análise
A Dirigente do SAJ deverá efetuar a distribuição do processo pelos/as Juristas através do sistema SGAP. A seleção do/a Jurista tem por base a
matéria/assunto do pedido e a urgência na resposta.
A confirmação da distribuição é feita após aceitação do processo no sistema por parte do/a Jurista e despoleta a emissão de uma notificação
via SGAP ao autor do pedido, que é assim informado do início da análise.

SAJ-030-020-030: Analisar pedido e apresentar proposta de normalização de processo
O SAJ deverá analisar o pedido e apresentar uma proposta de normalização do processo, caso se verifique essa necessidade.

SAJ-030-020-010: Detetar alteração na lei, informar e submeter a órgão competente
Pode ainda ser o SAJ a despoletar este processo, detetando uma alteração na lei em vigor que implique uma alteração aos
processos/procedimentos existentes. Nesse caso, deverá elaborar uma informação para remeter ao órgão competente (que diverge mediante
assunto) para que este valide as implicações e sugestões definidas pelo SAJ. É o/a Jurista que detetar a alteração e elaborar a informação
quem regista o processo no SGAG.

SAJ-030-020-050: Enviar resposta diretamente à Entidade requerente
Caso não se trate de uma questão transversal a toda a Universidade do Porto, a resposta ao processo é enviada diretamente para a Entidade
requerente, após validação da Dirigente do SAJ, podendo a Entidade adotar o procedimento indicado. A atuação do SAJ termina e o
Secretariado trata do arquivo.
Documentação enviada: Proposta de normalização

SAJ-030-020-060: Enviar informação para aprovação do órgão competente
Caso se trate de uma questão transversal à Universidade, a proposta de normalização deverá ser reencaminhada, após validação da Dirigente
do SAJ, para o órgão competente (Reitor, Administrador ou Conselho de Gestão) para que seja validada a informação.
Documentação enviada: Proposta de normalização

SAJ-030-020-070: Emitir despacho
Consoante a natureza do assunto, o Administrador, Reitor, ou Conselho de Gestão, emite a despacho sobre a informação elaborada.
Concordando, deverá validá-la, homologá-la e enviá-la ao SAJ.

SAJ-030-020-080: Enviar informação para todos os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas
Tendo o órgão competente deliberado positivamente sobre a informação do SAJ, a Dirigente do SAJ deverá enviar a nova legislação para
todos os Dirigentes máximos das Entidades Constitutivas.
Documentação enviada: Nova legislação

SAJ-030-020-090: Publicar no SIGARRA
A nova legislação é inserida no módulo de legislação do SIGARRA pelo Secretariado do SAJ, que trata em seguida do arquivo da informação.
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SAJ-030-030: Ações de atualização legislativa
O processo de Ações de Atualização Legislativa compreende a divulgação de legislação aplicável às Entidades Constitutivas da U.Porto.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-030-030-010: Designar Jurista para consulta de legislação
Todas as semanas, através de uma listagem e por sistema de rotatividade, o Secretariado do Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) designa por email
um/a Jurista que fica encarregue de consultar a legislação nacional e europeia.

SAJ-030-030-020: Consultar a legislação nacional e europeia
O SAJ recebe diariamente por e-mail (via DATAJURIS) informação relativa a legislação publicada em Diário da República, que o/a Jurista
designado/a consulta tendo atenção a alterações em matéria legislativa e a legislação aplicável à Universidade do Porto.

SAJ-030-030-030: Propor criação de ações de esclarecimento
Tendo o/a Jurista do SAJ identificado alterações em matéria legislativa, pode propor à Dirigente do SAJ a criação de ações de esclarecimento.

SAJ-030-030-040: Criação de ações de esclarecimento
A Dirigente do SAJ prepara o programa de esclarecimento, indicando o público-alvo e a calendarização da ação. A informação é enviada à
Unidade de Planeamento, Contratação e Desenvolvimento do Serviço de Recursos Humanos, área de Formação e Desenvolvimento, que fará
a divulgação.
Documentação enviada: Plano de ação

SAJ-030-030-050: Identificar a legislação aplicável à U.Porto
Tendo o/a Jurista avaliado se há legislação aplicável à Universidade do Porto, e havendo, comunica-a à Dirigente do SAJ e ao Secretariado do
SAJ.

SAJ-030-030-060: Inserir a legislação no SIGARRA
O Secretariado do SAJ insere a legislação no Sigarra e trata do seu arquivo no arquivo do SAJ.

SAJ-030-030-070: Divulgar legislação pelas Entidades Constitutivas
A Dirigente do SAJ deverá informar a equipa Reitoral e as Entidades Constitutivas da legislação relevante para a U.Porto, enviando-a por
email.
Documentação enviada: Legislação relevante
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SAJ-040: Gestão de Arquivo
O processo de Gestão de Arquivo pressupõe a organização física e digital de todos os documentos afetos aos processos. A organização do arquivo do Serviço de Apoio Jurídico é a seguinte:
Arquivo físico, por temas










Processos judiciais
Processos disciplinares
Recursos hierárquicos
Reclamações
Pareceres
Contratos
Protocolos de colaboração
Entidades participadas da U.Porto
Bibliografia (livros, revistas jurídicas, etc.)

Arquivo SGAP, por estados





Em análise: processo que está registado no SGAP mas ainda não foi aceite pelo/a Jurista;
Execução: quando o Jurista aceita o processo (nesta fase o autor do pedido recebe a
notificação de início de análise) e vai analisar o pedido;
Suspenso: para processos judiciais a decorrer em Tribunal, o/a Jurista suspende o processo no
SGAP; quando o processo volta ao ativo, o/a Jurista indica no SGAP “reativar”, passando o
processo novamente para o estado "execução";
Arquivo: o processo dá-se por concluído quando o/a Jurista ou a Dirigente do SAJ indica no
SGAP que o processo está concluído; nesta fase, o autor do processo/pedido recebe a
notificação de processo concluído.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-040-010: Registar com atribuição de número de controlo
Ao rececionar um processo judicial, disciplinar, de averiguação ou inquérito, o Secretariado do Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) deverá
preencher um ficheiro excel de controlo, tendo diferentes ficheiros para os diferentes tipos de processos. Neste ficheiro, o Secretariado do
SAJ atribui um número de controlo para que os/as Juristas identifiquem internamente o processo.
Os campos a preencher são:









Nº Processo;
Autor;
Réu (no caso de processo judicial);
Tipo de ação judicial (no caso de processo judicial);
Mandatário UP (no caso de processo judicial);
Visado (no caso de processo disciplinar);
Descritivo (no caso de processo disciplinar);
Decisão final (no caso de processo disciplinar).

SAJ-040-020: Registar em ficheiro Excel com atribuição de número de controlo
No caso dos processos associados a reclamações ou recursos hierárquicos, uma vez que envolvem por norma procedimentos de resolução
menos complexa e menos extensa do que os procedimentos judiciais e disciplinares, pois pressupõem decisões em prazos mais reduzidos, o
seu registo de arquivo só deverá ser feito no momento da saída da correspondência do SAJ (fase em que se dá por concluído o processo).
Os campos a preencher são:




Nº controlo - para identificação interna pelos Juristas;
Faculdade;
Decisão.

SAJ-040-030: Digitalizar o protocolo e registar no módulo Legislação do SIGARRA
No caso de protocolos, após o seu desenvolvimento, o Secretariado do SAJ deverá digitalizar o documento e integrá-lo no módulo de
Legislação existente no SIGARRA. A informação a submeter no SIGARRA é:




Título do protocolo;
Pequeno resumo;
Link para a digitalização em ficheiro PDF.

SAJ-040-040: Enviar protocolo a serviço interessado
Caso se verifique interesse por parte de algum outro Serviço, o Secretariado do SAJ deverá reencaminhar-lhe o protocolo assinado via e-mail.
SAJ-040-050: Fotocopiar e guardar original no processo
No caso de pareceres relacionados com procedimentos judiciais, recursos hierárquicos e processos disciplinares, o Secretariado do SAJ deverá
arquivar a sua cópia deixando a indicação do local em que ficou guardado o documento original, que é adicionado ao processo.
SAJ-040-060: Registar em base de dados a informação do elemento recebido
No caso de receção de bibliografia (que inclui livros, códigos, acórdãos e revistas jurídicas), o Secretariado do SAJ deverá providenciar o
registo da mesma, inserindo em base de dados as seguintes indicações: título, autor, ramo, ano, editora, edição e observações (se aplicável).
Deverá ainda atribuir uma cota.

SAJ-040-070: Arquivar fisicamente e, se aplicável, no SGAP
O Secretariado do SAJ deverá garantir que o arquivo físico se mantém organizado e identificado nas estantes do gabinete do SAJ. Existem
estantes específicas para cada tipo de documento a arquivar, estando estes agrupados pelo número do processo e cotas atribuídas.
Caso os processos ainda não tenha sido encerrados no SGAP aquando do arquivo, deverá ser dada essa indicação posteriormente.
No caso dos processos de Assessoria Jurídica a Reuniões, Ações de Atualização Legislativa e Apoio em Documentos Normativos, nem sempre
existe a necessidade de arquivo físico dos documentos eventualmente emitidos.
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SAJ-050: Gestão de Correspondência do SAJ
O processo Gestão de Correspondência do SAJ compreende o registo de movimentação da documentação que entra e sai do Serviço de Apoio
Jurídico. O SAJ usa o SGAP e o módulo de correspondência do SIGARRA para registos de entrada e saída mediante especificidades, podendo
um processo ter registo nos dois sistemas ou só em um.
Enquanto que os registos no SGAP estão a cargo do SAJ tanto nas entradas como nas saídas, o módulo de correspondência do SIGARRA é
usado de forma distinta: o registo de entradas é efetuado pelo Serviço de Recursos Humanos, pela equipa de Gestão de Correspondência, e o
registo de saídas é efetuado pelo próprio SAJ.
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SAJ-050-010: Entrada de Correspondência SAJ
O processo de Entrada de Correspondência SAJ abrange as atividades relacionadas com a receção de correspondência por diferentes meios (correio, email/fax ou SGAP). Associa-se a este sub-processo o
registo no SGAP das informações decorrentes dos diversos processos, caso esta plataforma não tenha sido utilizada como meio de comunicação inicial.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-050-010-020: Receber correspondência (Gestão de Correspondência SRH)
A correspondência rececionada na Gestão de Correspondência do Serviço de Recursos Humanos chega por correio interno ou externo e é
comum a toda a Reitoria e SPUP. Na triagem prévia, a correspondência direcionada ao Serviço de Apoio Jurídico (SAJ) é colocada numa
divisória própria, de onde o Secretariado do SAJ a recolhe diariamente, após o seu registo.

SAJ-050-010-030: Reencaminhar para Gestão de Correspondência SRH
Se a correspondência chegar ao SAJ via email ou FAX, o Secretariado do SAJ deverá efetuar uma triagem com vista à seleção das matérias que
necessitem de registo no módulo de correspondência do SIGARRA. Efetuada a triagem, o Secretariado deverá reencaminhar o email/fax
recebido para o Gestão de Correspondência do SRH para que que se proceda ao registo de entrada.

SAJ-050-010-040: Registar entrada no Módulo do SIGARRA
A Gestão de Correspondência do SRH analisa o conteúdo da correspondência recebida para efetuar o seu registo no módulo do SIGARRA,
sendo gerado automaticamente um código de registo da entrada do processo.

SAJ-050-010-050: Recolher a correspondência registada
O Secretariado do SAJ deverá dirigir-se diariamente à Gestão de Correspondência do SRH para recolha da correspondência registada.

SAJ-050-010-060: Digitalizar processo e registar no SGAP
O Secretariado do SAJ deverá inserir a documentação no SGAP, criando o processo nesta plataforma. A distribuição e gestão dos processos
dá-se no decorrer dos mesmos.

SAJ-050-010-070: Atribuição automática de número de pedido
Quando um pedido/correspondência chega ao SAJ via SGAP, o próprio sistema atribui automaticamente uma referência mediante o seu
tema. O pedido é então gerido mediante o respetivo processo.
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SAJ-050-020: Saída de Correspondência SAJ
O processo de Saída de Correspondência SAJ é o processo que compreende atividades associadas ao envio de correspondência para o exterior do Serviço de Apoio Jurídico, através de email, SGAP, correio
interno ou correio externo registado.
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Descrição das atividades do processo
SAJ-050-020-010: Resumir decisão emitida pelo SAJ (se aplicável)
Casualmente, é necessário produzir, no rosto do documento a enviar, um pequeno resumo do seu conteúdo. O Secretariado do Serviço de
Apoio Jurídico (SAJ) deverá efetuar esse resumo, segundo as indicações da Dirigente do SAJ ou do/a Jurista.

SAJ-050-020-020: Registar no módulo Correspondência
O ofício ou correspondência física é registado no módulo de correspondência do SIGARRA, que gera um número de referência que se anexa ao
processo. É principalmente utilizado para envios de correspondência a Dirigentes máximos de Entidades Constitutivas, tribunais, respostas a
pessoas individuais ou à Câmara Municipal do Porto.

SAJ-050-020-030: Preparar correspondência para envio por correio
O Secretariado do SAJ é responsável pelo envio de correspondência por correio, o que pressupõe:


Caso o autor da correspondência pertença a alguma Entidade Constitutiva da U. Porto, enviar o ofício por correio interno, em envelope
próprio para o efeito, podendo ter anexo um documento de protocolo;



Caso o autor da correspondência seja externo à U. Porto, preparar o envio por correio externo, preenchendo o envelope e os
documentos de registo de correspondência e de aviso de receção dos CTT.

SAJ-050-020-040: Entregar correspondência para envio
Depois de preparada, a correspondência a enviar por correio é entregue em diferentes sítios, mediante a via de saída:


Se for para seguir por correio interno, a correspondência é deixada na Gestão de Correspondência SRH, na divisória da Entidade
Constitutiva a que se destine;



Se for para seguir por correio externo, é entregue na sala do pessoal de apoio, pertencente ao Serviço de Comunicação e Imagem da
Reitoria, que se encarrega do correio que segue pelos CTT.

SAJ-050-020-050: Enviar e-mail com a informação
Caso não se justifique a utilização do módulo SIGARRA, do SGAP ou do correio como meio de registo de correspondência, o Secretariado do
SAJ poderá utilizar o e-mail para o efeito, sem que seja necessário um acompanhamento preciso da informação, mas mantendo organizadas
as pastas de arquivo no Outlook.

SAJ-050-020-060: Anexar a informação no SGAP e enviar a mensagem
A saída de correspondência via SGAP tem origem num processo com registo de entrada no mesmo sistema, sendo por isso normalmente
utilizado para a Universidade do Porto. Nestes casos, o Secretariado do SAJ deverá digitalizar os documentos necessários e anexar no SGAP,
sendo o autor do pedido notificado sobre a resposta.

