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QUE ATIVIDADE É? 

É o deslocamento do servidor docente, no âmbito da estrutura organizacional da 

UFF, que ocorre independentemente do interesse da Administração, mediante 

Laudo Pericial expedido pela Divisão de Perícia em Saúde da Coordenação de 

Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida - CASQ, vinculada à PROGEPE, 

por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às 

suas expensas e conste do seu assentamento funcional (Lei 8.112/1990, art. 36, III, 

alínea b). 

QUEM FAZ? 

DGLD/CPD - Divisão de Gestão da Lotação Docente 

COMO SE FAZ?  

1. INTERESSADO 

1.1 Docente inicia processo no SEI do tipo Pessoal: Remoção de Servidor 

Docente por Motivo de Saúde preenche o campo Interessados com o nome do 

docente e sinalizar o nível de acesso Restrito. Após, clicar em Salvar;  

1.2 Em seguida, o servidor deverá incluir o documento REQ REMOÇÃO 

DOCENTE POR MOTIVO DE SAÚDE, selecionar o nível de acesso 

Restrito. Clicar em confirmar dados. Preencher todas as informações contidas 

no requerimento e em seguida assinar informando login e senha do IDUFF. A 

chefia imediata deve assinar o requerimento. 

ATENÇÃO: Caso não seja motivo de saúde do próprio, anexar documento externo 

como cópia simples do cadastro do dependente financeiro extraído do SIGEPE. 

1.3 Enviar processo para a DPS/CASQ. 

2. DPS/CASQ 



2.1 A DPS/CASQ analisa o processo, se houver alguma pendência elabora e 

assina despacho com orientações e devolve ao servidor, não havendo 

pendência convoca o servidor para avaliação pericial. Em seguida, realiza o 

agendamento de atendimento (serão feitas até 3 tentativas de agendamento em 

até 15 dias úteis). O agendamento será feito para atendimento psicossocial e 

para perícia médica. Após, observa se o contato para o atendimento foi bem-

sucedido. 

2.1.1 Caso o contato não tenha sido bem-sucedido: a DPS/CASQ elabora 

despacho e envia o processo para a DGLD/CPD. 

2.1.2 Caso o contato tenha sido bem-sucedido: a DPS/CASQ aguarda a 

data agendada para a perícia. 

Observação: Serão realizadas até 3 (três) tentativas de agendamento, caso o 

servidor não compareça no dia agendado e/ou não se manifeste, o processo será 

enviado à DGLD/CPD. 

2.2 Quando chega a data agendada da perícia, a DPS/CASQ analisa se o 

servidor compareceu à perícia: 

2.2.1. Caso o servidor não tenha comparecido ao atendimento: a 

DPS/CASQ elabora despacho e envia o processo para a CPD/GEPE. 

2.2.2 Caso o servidor tenha comparecido ao atendimento: a DPS/CASQ 

realiza perícia com o servidor, por Junta Médica Oficial; emite Laudo 

Médico Pericial, contendo a decisão quanto à remoção requerida e 

agenda atendimento psicossocial para ciência do servidor, via e-mail. 

Após o comparecimento, a DPS/CASQ entrega uma via do laudo e 

registra a ciência do servidor. 

2.3 Após a realização da perícia a DPS/CASQ: 

2.3.1 Em caso de indicação favorável à remoção: 

a) Agenda atendimento com o apoio psicossocial da DPS para informar 

ao servidor o resultado do laudo pericial; digitaliza e anexa Laudo 

Médico Pericial com ciência do servidor no processo; envia Laudo 

Médico Pericial, via e-mail, à chefia imediata do servidor e encaminha 

processo à DGLD/CPD via despacho; 

b) O Laudo Médico Pericial deverá conter informações quanto às 

restrições do servidor a determinados ambientes ou situações que possam 

prejudicar o quadro de saúde avaliado, bem como poderá conter demais 

indicações julgadas necessárias pela DPS/CASQ, visando auxiliar na 

definição da nova lotação do servidor; 



2.3.2 Em caso de não concessão da remoção: 

a) Agenda atendimento de apoio psicossocial para informar ao servidor o 

resultado do laudo pericial e sobre o direito de solicitar 

reconsideração/recurso. Na ciência ao servidor, isso é explicado e ele 

pode manifestar-se imediatamente solicitando Reconsideração e Recurso 

de decisão pericial, conforme o caso. 

b) Caso o servidor manifeste interesse em solicitar a reconsideração ou o 

recurso: a DPS/CASQ procederá com novos agendamentos de perícia; 

digitaliza e anexa o Laudo Médico Pericial com ciência do servidor após 

a nova avaliação da reconsideração ou do recurso no processo; envia 

Laudo Médico Pericial, via e-mail, à chefia imediata do servidor; 

encaminha processo à DGLD/CPD, via despacho. 

c) Caso o servidor não manifeste interesse em solicitar o recurso: a 

DPS/CASQ elabora despacho de encaminhamento e envia o processo 

para a DGLD/CPD. 

Observação: 

 Em caso de indicação favorável à remoção, servidor aguarda a remoção em seu 

local de origem até que a tramitação se conclua. 

 A ciência do servidor sobre a decisão da perícia será feita no laudo emitido pela 

DPS/CASQ. 

 O servidor pode solicitar a reconsideração ou o recurso na DPS/CASQ. Caso o 

faça, serão dadas as orientações para que nova perícia seja reagendada. 

 Para os casos em que não há a possibilidade de emitir o laudo no dia do 

atendimento, a DPS/CASQ enviará um e-mail em até 7(sete) dias úteis para que o 

servidor retorne e tome ciência do resultado 

4. DGLD/CPD 

4.1 A DGLD/CPD recebe o processo da DPS/CASQ: 

4.1.1 No caso de Laudo desfavorável elabora e assina despacho de 

indeferimento do processo; 

4.1.1.1 Se houver decisão judicial obrigando a remoção, o 

processo será reaberto pela DGLD/CPD e toda documentação 

pertinente anexada; 

4.1.2 No caso de Laudo favorável, defini a lotação de destino do 

docente. Dando ciência aos interessados por e-mail. 



4.2 Definido o departamento de destino e ouvidos os interessados, o processo 

segue para elaboração da portaria de remoção; 

4.3. DGLD/CPD elabora minuta da portaria e elabora despacho submetendo à 

aprovação da chefia e coordenação da CPD para, estando de acordo, remeterem 

à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas; 

4.4. PROGEPE assina despacho e autoriza elaboração da portaria; 

4.5. DGLD/CPD envia minuta da portaria (que foi enviada pelo SEI junto ao 

despacho) que segue para assinatura da Pró-Reitoria e Reitoria, via Sigadoc; 

4.6. DGLD/CPD anexa cópia da portaria assinada ao processo e encaminha 

para publicação em BS UFF. Após a publicação da portaria em BS, anexa 

cópia ao processo;  

4.7. DGLD/CPD realiza alteração da lotação no SIAPE e integra a folha de 

pagamento no SIAPE; 

4.8. As alterações são enviadas, via SEI, por e-mail aos interessados 

concluindo o processo; 

4.9 A DGLD/CPD acompanhará a renovação da perícia; 

4.9.1 O contato com o servidor interessado a respeito do prazo para 

renovação da perícia será feito por e-mail; 

4.9.2 Caso o servidor não faça a perícia dentro do prazo estipulado a 

DLGD/CPD elabora e assina despacho informando a reversão da 

remoção para unidade de origem. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

 Caso a doença que motiva o pedido de remoção seja no próprio docente, 

basta anexar o requerimento preenchido. Entretanto, caso seja por motivo 

de saúde em dependente, cônjuge ou companheiro, este deve constar do 

SIASS como dependente financeiro (que viva às expensas do docente). 

Nesse caso, além do requerimento devidamente preenchido, o docente deve 

incluir documento que comprove a situação. Este documento pode ser 

encontrado no Sigepe.; 

 Não é permitido ao servidor inserir qualquer informação comprobatória do 

seu estado de saúde ou documentação médica no processo (para garantir a 

privacidade dos dados do servidor e seus dependentes). Para saber quais 

documentos deve ter em mãos no momento da perícia médica, entre em 

contato com a área responsável (DPS/CASQ). 



 As remoções por motivo de saúde terão caráter provisório, sendo sua 

continuidade no departamento de destino condicionada a reavaliações 

periódicas (a cada 12 meses) a serem feitas pela DPS/CASQ. Cabe ao 

docente acompanhar os prazos e realizar o agendamento da perícia médica; 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

 Requerimento preenchido e assinado; 

 Laudo pericial fornecido por junta médica oficial deferindo a remoção. 

QUAL É A BASE LEGAL? 

• Art 36, lei 8112/90; 

• Nota Técnica (Ministério do Planejamento) Nº 68/2011 DENOP/SRH/MP. 

Ano 2011; 

• Nota Informativa (Ministério do Planejamento) Nº 141/2013 

CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. Ano 2013; 

• Manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal - 3ª edição - 

2017. 

• Instrução Normativa RET/UFF nº 05, de 10 de maio de 2021. 

 
 

 

 

 


