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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BASE DE CONHECIMENTO

REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA LOTAÇÃO NO ÂMBITO DA UNIDADE

 QUE ATIVIDADE É?

É  o  deslocamento  do  servidor  técnico-administrativo,  no  âmbito  da  estrutura

organizacional interna da Unidade, no interesse da Administração, mediante deliberação

do gestor máximo da Unidade interessada.

 QUEM FAZ? SETOR?

DGL/CPTA

 COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO MAPEADO? SIM

OBS: Serão listadas as equipes responsáveis pelas etapas do processo somente

para  conhecimento.  Os  processos  devem  ser  encaminhados  à  DGL

independentemente da equipe responsável.

1) Gestor máximo da Unidade de lotação do servidor:

1.1) Atenção! Preliminarmente, verificar se o(s) servidor (es) possui(em) função gratificada a

ser ajustada junto ao  DAP, já que a remoção somente poderá ocorrer para a  mesma

UORG  de exercício da FG ou do CD ocupado. Caso o servidor possua função gratificada
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a ser ajustada previamente, ver processo específico de dispensa/designação de chefia

no SEI.

1.2) Informação  importante:  Excepcionalmente,  na  Remoção  de  Ofício  para  Ajuste  da

Lotação no âmbito da Unidade, poderá ser removido servidor em situação de afastamento

oficial,  licença, férias, com processo de aposentadoria ou de redistribuição para outra

Instituição ou ainda com suspeição de abandono de cargo, desde que haja ciência prévia

do servidor no processo, na forma do disposto nos subitens 1.6 ou 1.7.

1.3) Cria processo no SEI com o título  PESSOAL: REMOÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA UNIDADE e insere no  campo  Interessados, o(s)

nome(s) do(s) servidor(es) a ser(em) removido(s) de um Setor da Unidade para outro

Setor da mesma Unidade. Em seguida, sinaliza o nível de acesso Restrito e seleciona a

hipótese legal Informação Pessoal. Após, clica em Salvar;

1.4) Inclui  o  documento  REQUERIMENTO  DE  REMOÇÃO  DE  OFÍCIO  NO  ÂMBITO DA

UNIDADE (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO), seleciona o nível de acesso como Restrito e

hipótese  legal  Informação  Pessoal.  Preenche  todas  as  informações  solicitadas  no

Requerimento e o assina, informando login e senha do IDUFF.

1.5) Cria Bloco de Assinaturas e disponibiliza o processo para assinaturas da chefia da lotação

interna de origem e da chefia da lotação interna de destino;

1.6) Em caso de processo individual:

a) Gestor  máximo  da  Unidade  solicitante:  elabora  despacho  para  ciência  do  servidor;

encaminha processo ao servidor.

b) Servidor: dá ciência; encaminha processo ao gestor máximo da Unidade de lotação para

prosseguimento.

c) Gestor máximo da Unidade solicitante: elabora despacho e encaminha processo à DGL

(Equipe de Recrutamento e Movimentação) para análise preliminar.

1.7) Em caso de processo com mais de um servidor:

a) Gestor máximo da Unidade solicitante:  anexa ao processo folha de ciência (conforme

modelo do anexo I desta Base de Conhecimento) com a assinatura física dos servidores a

serem removidos. Em caso de ausência de alguma assinatura, deverá ser informado por

despacho o motivo.
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b) Gestor máximo da Unidade solicitante: elabora despacho e encaminha processo à DGL

(Equipe de Recrutamento e Movimentação) para análise preliminar.

2) DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação): procede à análise da situação funcional

do(s) servidor(es) indicado(s).

2.1) Há pendência funcional a ser ajustada previamente pela Unidade:

2.1.1) Em caso de processo individual:

a) DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação): elabora despacho para o atendimento

da pendência.

b) Gestor máximo da Unidade solicitante: adota as providências para a regularização da

pendência  indicada;  encaminha  processo  à  DGL  (Equipe  de  Recrutamento  e

Movimentação), via despacho, para prosseguimento.

c) DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação): ver item “2”.

2.1.2) Em caso de processo com mais de um servidor:

a) DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação):

a.1) Informa, via e-mail, ao Gestor máximo da Unidade solicitante, pendência específica do(s)

servidor  (es),  indicando que,  após a devida regularização,  seja aberto pela  Unidade

novo  processo  para  efetivar  a  remoção  deste(s)  servidor(es)  com  pendência,

visando a não comprometer ou atrasar a remoção dos demais servidores elencados

no processo;

a.2) Registra no processo, por meio de despacho, a pendência identificada;

a.3) Registra no processo, por meio de despacho, o encaminhamento do e-mail à Unidade

solicitante, de que trata o subitem “a.1”;

a.4) Elabora  despacho,  informando  a  situação  funcional  dos  servidores  sem  pendência;

encaminha processo à DGL (Equipe de análise de lotação).

2.2) Não há pendência funcional a ser ajustada previamente pela Unidade:

a)  DGL (Equipe de  Recrutamento  e  Movimentação):  elabora  despacho,  informando a

situação funcional  dos servidores;  encaminha processo à  DGL (Equipe de análise  de

lotação).
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3) DGL (Equipe  de  análise  de  lotação):  analisa  indicação  de  remoção  interna  proposta,

tendo como referência a força de trabalho dos setores envolvidos, quanto aos aspectos

quali-quantitativos, bem como os mapeamentos já registrados da Unidade.

3.1) Não há necessidade de orientações e/ou intervenções prévias quanto à remoção proposta:

3.1.1) DGL (Equipe de análise  de lotação):  procede aos registros  internos cabíveis;  elabora

despacho  para  prosseguimento;  encaminha  processo  ao  Gestor  máximo  da  Unidade

solicitante.

3.1.2) Gestor máximo da Unidade solicitante: ver subitem “4.2”.

3.2) Há necessidade de orientações e/ou intervenções prévias quanto à remoção proposta:

3.2.1) DGL (Equipe de análise de lotação): procede a orientações e intervenções que a

indicação de remoção requeira junto ao Gestor da Unidade solicitante; elabora despacho

para  pronunciamento  quanto  à  manutenção  da  remoção  proposta,  em  face  das

orientações  e/ou  intervenções  realizadas;  encaminha  processo aoGestor  da  Unidade

solicitante.

4) Gestor máximo da Unidade solicitante:

4.1) Remoção proposta não é mantida:  elabora despacho para ciência do (s) servidor (es)

indicado (s); encaminha processo ao (s) servidor (es).

4.1.1) Servidor (es): dá (dão) ciência; encerra (m) processo.

Obs: Em caso de processo com mais de um servidor, o último servidor a tomar ciência

encerra o processo.

4.2) Remoção proposta é mantida: providencia elaboração e publicação de Determinação de

Serviço (DTS) de REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA AJUSTE DA LOTAÇÃO NO ÂMBITO

DA UNIDADE  (conforme  modelo  no  anexo  II  desta  Base  de  Conhecimento)  em

Boletim de Serviço; Anexa Boletim de Serviço com a publicação da DTS ao processo;

elabora  espacho  e  encaminha  processo  à  DGL  (Equipe  de  Recrutamento  e

Movimentação) para prosseguimento.

5) DGL (Equipe de  Recrutamento  e  Movimentação):  verfica  se  os  dados  da DTS estão

corretos.

5.1) Dados corretos:
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a) DGL  (Equipe  de  Recrutamento  e  Movimentação):  procede  ao  ajuste  de  lotação  no

Sistema SIAPE; elabora despacho para ciência e encerramento.

b) Gestor máximo: dá ciência; conclui processo.

5.2) Dados incorretos:

a) DGL (Equipe de Recrutamento e Movimentação): elabora despacho para retificação da

DTS e encaminha processo;

b) Gestor máximo: ver subitem 4.2 .

 QUE INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

As  informações  necessárias  encontram-se  na  página  da  PROGEPE  e  na  legislação

integrante da  Base Legal citada no presente documento.

 QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? (VER)

São necessários:

1) REQUERIMENTO DE REMOÇÃO DE OFÍCIO NO ÂMBITO DA UNIDADE (TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO) devidamente preenchido e assinado pelo gestor máximo da unidade

e pelas chefias dos setores internos de lotação de origem e de destino do servidor.

2) Ciência do servidor no processo.

 QUAL É A BASE LEGAL?

 Lei nº 8.112, de 11/12/1990;

 UFF - Norma de Serviço nº 629, de 17/04/2013;

 UFF - Portaria nº 49.394, de 14/05/2013.
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Anexos

Anexo I – Modelo de Folha de Ciência de Servidores

Folha de ciência

Os  servidores  abaixo  relacionados  estão  cientes  de  que  configuram  como

interessados no  processo SEI n.                              ,  referente  ao  processo  de

remoção de ofício no âmbito da unidade, iniciado pelo gestor de sua unidade.

Nome do servidor Matrícula Data e Ciência (assinatura)
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* Modelo anexo da base de conhecimento do processo de Remoção de ofício no âmbito da

unidade (técnico-administrativo), para caso de remoção de mais de um servidor.



Anexo II – Modelo de Determinação de Serviço para Remoção de servidor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

(NOME DA UNIDADE)

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO (    SIGLA         DA         UNIDADE      ), N.º   xxx__/2019
De        xx                                          de           xxxxxx        de 2019.

Assunto: Remoção de Ofício para Ajuste de Lotação no Âmbito da Unidade

O(A) (cargo do(a) gestor(a) máximo(a) da unidade) , no uso de suas atribuições,
delegadas  pelo  Magnífico  Reitor,  conforme  a  Portaria  nº   49.394,   de  14/05/2013,
publicada no Boletim de Serviço nº 075,  de 24/05/2013,  resolve remover de ofício os
servidores abaixo relacionados:

               Nome   do(a)   servidor(a)      ,              cargo         ,   Matrícula  SIAPE  n° 

      xxx      , do(a)                      setor atual        –        SIGLA DO SETOR    – UORG n° 
      xxxx      ,  para o(a)         setor destino       –        SIGLA DO SETOR           – UORG 
n°           xxxx                             ;

               Nome   do(a)   servidor(a)      ,              cargo         ,   Matrícula  SIAPE  n° 

      xxx      , do(a)                      setor atual        –        SIGLA DO SETOR    – UORG n° 
      xxxx      ,  para o(a)         setor destino       –        SIGLA DO SETOR           – UORG 
n°           xxxx                             ;

               Nome   do(a)   servidor(a)      ,              cargo         ,   Matrícula  SIAPE  n° 

      xxx      , do(a)                      setor atual        –        SIGLA DO SETOR    – UORG n° 
      xxxx      ,  para o(a)         setor destino       –        SIGLA DO SETOR           – UORG 
n°           xxxx                             ;

Esta DTS entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.



                   Assinatura                 .
Nome do (a) gestor (a) máximo (a) da unidade

Cargo do gestor (a) máximo (a) da unidade
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