
Cadastro de Interesse em Remoção de
servidores é lançado na UFF

Quando o assunto é gestão de pessoas, é importante redobrarmos a
atenção, até porque existem muitos processos no serviço público e no
âmbito da Universidade que ainda passam despercebidos pela grande
maioria ou geram dúvidas. Um exemplo disso é a remoção, cuja
regulamentação no âmbito dos servidores técnico-administrativos passou
recentemente por modificações. Aproveitando isto, vamos atualizá-lo quanto
a essas mudanças e explicar mais alguns detalhes sobre essa oportunidade
de mobilidade.
 
O instituto da remoção é fundamentado legalmente e  consiste no
deslocamento do servidor dentro da própria estrutura organizacional da UFF,
com ou sem mudança de sede. Ela pode ocorrer “no interesse da
administração”, na modalidade de ofício; assim como “a critério da
administração”, quando motivada por interesse do próprio servidor ou da
unidade de destino.
 
Existem, ainda, duas hipóteses em que é possível realizar esse pedido
independentemente do interesse da administração: para acompanhar
cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; ou por motivo
de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às



suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à
comprovação por junta médica oficial.
 
O processo de remoção do quadro técnico-administrativo na UFF deve ser
tramitado pelo SEI, com a gestão da CPTA. Para entender melhor, você
pode consultar todos os detalhes nesse link ou entrar em contato através
do e-mail: srm.dgl.progepe@id.uff.br. Mas fique atento: foi divulgada uma
nova Instrução Normativa no Boletim de Serviço n° 56, de 25 de março de
2021, que trouxe algumas mudanças para facilitar a sua vida!
 
A principal novidade da IN RET/UFF n° 004 é a instituição de um formulário
de Cadastro de Interesse em Remoção, na modalidade “a pedido do servidor
- a critério da Administração” com ênfase em seus conhecimentos,
habilidades, experiências e expectativas. Nele você poderá registrar a
motivação para a remoção, os municípios e áreas de interesse, formação
acadêmica, dentre outras informações - tudo isso resguardando-se o sigilo
dos seus dados.
 
O interessado será submetido a entrevistas e inserido no Programa de
Acompanhamento ao Servidor em Processo de Movimentação. Caberá à
Divisão de Gestão de Lotação a indicação da lotação de destino, realizada a
partir da análise das informações contidas no formulário, de seu perfil
funcional, psicossocial, das demandas de força de trabalho e do quadro de
lotação das unidades. Vale lembrar, no entanto, que a manifestação do
interesse em remoção não garante a efetivação desta.
 
 Ah, alguns pontos importantes: está vedada a remoção para os servidores
em período de estágio probatório, em usufruto de licenças e afastamentos
oficiais, em período de férias ou em exercício de função gratificada na
unidade de origem. E não se esqueça de abrir, concomitantemente, o
processo de Remoção a pedido do servidor técnico-administrativo no
SEI!
 
Se animou? Clique aqui para preencher o seu! Para o exercício de 2021,
as inscrições no Cadastro poderão ser realizadas até dia 16 de maio.
Os formulários enviados após esse período serão considerados para o ano
seguinte e é fundamental preencher com atenção e dedicação para que o
seu processo não seja invalidado.
 

Atenção para essa informação! O deslocamento interno do
pessoal docente é feito por intermédio direto da CPD e você
pode consultar todas as informações, inclusive sobre como

dar início aos procedimentos, enviando um e-mail para:
remocao.dgld.cpd@id.uff.br. Mesmo no período de pandemia,

os processos são físicos e estão sendo recebidos
normalmente, devendo ser abertos no protocolo e

encaminhados à DGLD/CPD.

http://www.uff.br/?q=remocao
http://uff.br/?q=processo/remocao-pedido-do-servidor-tecnico-administrativo
http://bit.ly/CadastroRemocaoUFF
http://app6.iazn.net/action/view/2130/31097/3128831/2982311


O Dia Mundial da Voz é celebrado em 16 de abril, desde 2003. A saúde
vocal é considerada um aspecto importante da saúde geral e qualidade de
vida, visto que a voz é um instrumento de comunicação humana comumente
utilizado, resultado da necessidade dos seres humanos de comunicar ideias,
pensamentos e emoções. Por isso, a equipe de Fonoaudiologia da
DPVS/CASQ/PROGEPE preparou um questionário para saber como anda a
qualidade vocal dos servidores. Participe! Responder o formulário aqui.

*ALERTA SEGURANÇA* Servidor, confira a segunda parte das orientações
de segurança que o Ministério da Economia divulgou para proteger seus
dados pessoais em relação ao uso do Sigepe! Caso tenha fornecido o CPF e
a senha do Sigepe em algum site ou aplicativo não oficial efetue
imediatamente a troca de sua senha do Sigepe. Em caso de dúvidas entre
em contato com a Progepe UFF, com a Central SIPEC ou consulte as
Perguntas Frequentes do Portal do Servidor.

Sites oficiais: com domínio gov.br
Aplicativos oficiais: Sigepe mobile, Sigepe Gestor e Sigepe Banco de
Talentos.
Central SIPEC: www.gov.br/servidor/pt-br/canais_atendimento/central-
sipec
Pergunta frequentes: www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-
informacao/faq  

http://uff.br/?q=noticias/05-04-2021/uff-aplica-testes-de-pcr-para-deteccao-de-covid-19-na-comunidade-academica
https://forms.gle/ZHarb64W4fXJKPrj6
http://www.gov.br/servidor/pt-br/canais_atendimento/central-sipec
http://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/faq


Docente, chegou aqui na UFF mais uma oportunidade de capacitação para
você! Estão abertas as inscrições para o curso online Descomplicando o
Classroom e Produzindo Videoaulas.
 
Oferecido pela EGGP/Progep, o curso abordará a utilização eficiente da
Plataforma de Ensino à distância Google Classroom e as ferramentas para a
produção de videoaulas. Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas e com
duração total de 22h. Realização: 10/05 até 24/05/2021, com a previsão de
três encontros virtuais nos dias 10/5, 17/5 e 24/5.
 
Inscrições e regulamento do curso aqui.

Servidor ativo, aposentado ou pensionista: crie já sua conta gov.br para
acessar a nova plataforma de serviços de gestão de pessoas do Governo
Federal
 
GT de Mulheres na Ciência da UFF integra fórum estadual sobre gênero,
parentalidade e diversidade na academia

Orientações sobre o manuseio e armazenamento de álcool antisséptico 70%

Orientação: ações de extensão com recurso financeiro e pedidos de
divulgação

Nota sobre alteração de dados bancários de servidores

UFF: Relatório de atividades da SOMA em Fevereiro/2021

Veja todos os informes

SDC e POSGEO/UFF promovem minicurso para elaboração de currículo
lattes na pós-graduação
Dia 15 e 16/04, das 16h às 17h30
 
Meio ambiente do trabalho e pandemia
Dia 15/04, às 19h

https://bit.ly/2PYLCfv
http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.uff.br/?q=events/sdc-e-posgeouff-promovem-minicurso-para-elaboracao-de-curriculo-lattes-na-pos-graduacao
http://uff.br/?q=events/proex-divulga-webinar-meio-ambiente-do-trabalho-e-pandemia


 
Encontros do NEST - Núcleo de estudos sobre Trabalho, Ócio e Vida.
Dia 19/04, às 19h
 
UFF Debate Brasil - Os povos indígenas e a luta pela defesa da
natureza
Dia 20/04, às 17h
 
Café Com RH - Espaço de acolhimento, conversa e prática meditativa
Dia 20/04, às 17h

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-da-uff-em-macae-encontros-do-nest-nucleo-de-estudos-sobre-trabalho-ocio-e
http://uff.br/?q=events/uff-debate-brasil-os-povos-indigenas-e-luta-pela-defesa-da-natureza
http://uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-uff-macae-espaco-de-acolhimento-conversa-e-pratica-meditativa
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

