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Envia à DIPAP as informações
solicitadas sobre a vaga

Envia ofício informando
INICIO DE EXERCÍCIO

do(a) servidor(a)
removido(a)

Realiza consulta
nas áreas de
origem sobre

informações das
vagas

Divulga as vagas
na página da

PROGEP até o 5º
dia útil de cada

mês
Analisa pedidos de remoção,

seguindo os critérios de
seleção, e divulga o resultado

em 3 dias úteis

Emite Minuta de
Portaria de

Remoção e Carta
de apresentação
ao novo setor de

lotação

Altera a lotação e exercício do(a)
removido(a) no SIAPE e envia o processo

à DICAT e  DIPES

Recebe o ofício de
início de exercício e

encaminha o
processo à DIMOR.

Envia a portaria para
conhecimento

juntamente com o
Ofício de Apresentação

Divulga lista de
classificados do

resultado preliminar

Assina e publica no Boletim de Serviço Eletrônico
a Portaria . Assina  o Ofício de Apresentação

Informa servidor(a)
do resultado

Divulga o resultado
final no site da

PROGEP

Realiza
ajustes

Realiza a atualização cadastral da nova
lotação do(a) servidor(a) e encerra o

processo.

Se inscreve para a
vaga de seu

interesse, enviando
o Processo de

Remoção via SEI
para a DIPAP

Entrará com recurso
em até 2 dias úteis

após a divulgação do
resultado

Caso ocupe uma função
gratificada na lotação

anterior, deve solicitar a
dispensa junto a SERPFAguarda a emissão da

Portaria de Remoção

Acompanha no Diário
Oficial da União as

vacâncias e
aposentadorias

FIm do proceso de
remoção por

processo seletivo

Não cabe mais recursos
administrativos

Recurso acatado?Houve recurso?

Servidor(a) apresentou
recurso

Servidor(a)
Aprovado(a)?

Caso necessário,
divulgar mais uma
vez durante o mês

O (A) servidor(a)
removido(a) só poderá

participar de novo
processo de remoção

após 18 meses

Relacionar seu processo "Pessoal: Dispensa” ao
seu Processo de Remoção para emissão da Port.

Remoção

Servidor(a) será
removido(a) após o início

de atividades do novo
ocupante da vaga

Divulgação até o
5º dia útil do mês

Resultado em até 3 dias
após o encerramento das

inscrições

Análise de Recurso
é feita em até 2

dias úteis do
recebimento do

processo

Novo(a)
servidor(a) iniciou

as atividades

Se inscreve em até 5
dias úteis após a

divulgação da vaga

Encaminha à DIPAP
recurso em 2 dias

úteis

Toma conhecimento
da alteração de
lotação do(a)

servidor(a)

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

SIM


