
 

16/08/2021 8

33 55   --   RR EE DD II SS TT RR II BB UU II ÇÇ ÃÃ OO   PP EE RR MM UU TT AA   DD EE   SS EE RR VV II DD OO RR EE SS   --   TT AA EE
Se

rv
id

or
 E

xt
er

no
 X

 S
er

vi
do

r
U

FU
O

ut
ra

 In
st

itu
iç

ão
PR

O
G

EP
Á

RE
A

 D
E 

O
RI

G
EM

 D
A

 V
A

G
A

(C
he

fia
s 

do
(a

) s
er

vi
do

r(
a)

Se
cr

et
ar

ia
 P

RO
G

EP
D

IP
A

P
D

IM
O

R
D

IC
A

T

Prepara documentação e
encaminha à DIPAP

Analisa processo para
deliberar se está de

acordo ou não com a
permuta

Encaminha ofício a UFU
justificando a

negativa e
informando os servidores o

encerramento do
processo

Protocola  processo no
MEC e

informa a UFU da
providência tomada

Recebe o
processo e

despacha para
providências da

DIPAP

Encaminha
servidor(a) de outro

Órgão para
entrevista e

aprovação da área
que o(a) receberá

Faz análise
preliminar no

processo

Preparar minuta do
pró-reitor

informando da
impossibilidade do

andamento do
processo

Aprova e assina
o Ofício

Encaminha aos
servidores para
conhecimento e
encerramento do

processo

Solicita documentos
(ficha funcional) do(a)

servidor(a) à outra
universidade

Comunica ambos
servidores do

indeferimento e encerra
o processo

Recebe os
documentos e
encaminha p/

última análise da
área que

receberá o(a)
servidor(a)

Processo encerrado e
ambos servidores

comunicados

Consulta possíveis
pendências antes

O setor onde há
pendência

informa
servidor(a) para

correção
e retoma o fluxo

Prepara Minuta de
Ofício R de
aquiescência

Aprova Minuta e colhe a
assinatura do(a) Reitor(a)

Encaminha ofício R
+ Ficha

funcional do(a)
servidor(a)

UFU para análise da
outra Instituição

Aguarda publicação

Comunica os
servidores

e o setor de
lotação
sobre a

redistribuição e
data de

apresentação

Recebe
servidor(a) e

encaminha para
o

setor de
trabalho

Encaminha início
de

exercício à
DIMOR
para

providências

Toma providências de liberação e
admissão de códigos de vaga no
SIGAC dentre outras providências

Toma conhecimento da movimentação dos
servidores e dá outra providências.

Toma conhecimento da
Movimentação dos

servidores

Faz entrevista
com o(a)

servidor(a) que
pleiteia a
permuta

Despacha parecer para a DIPAP

Setor de lotação
analisa

documentação e
dá o parecer final

Aguarda a apresentação do (a) novo(a)
servidor(a)

Elabora Ofício de Início
de Exercício e encaminha

à DIPAP

Ambos os servidores deverão fazer
uma manifestação de interesse e

concordância

Informa da
Impossibilidade de

prosseguir com o processo

Informa ambos da
negativa da

Permuta

Encerra-se o processo

Encerra-se o processo

Encerra-se o processo
na DIPAP

Encerra-se o processo
na DICAT

De acordo?

Cargos Compatíveis

Redistribuição por
Permuta foi

pré-aprovada?

Redistribuição
por Permuta

aprovada?

Há pendências?

Caso optem por abrir o
processo na UFU

Não cabe recurso, pois a Redistribuição ocorre
apenas no interesse da Administração

Não cabe recurso pois a redistribuição é apenas
no interesse da Administração

O processo poderá ser aberto em
qualquer um dos órgãos, desde que

tenha a documentação de ambos

Os benefício serão reativados
após início de exercício por

nova solicitação dos servidores

Em caso de aprovação o
outro Órgão encaminhará
ao MEC para publicação

Atenção: os servidores deverão
pedir cancelamento de seus planos

de saúde no ato da publicação

Informa dos prazos de
apresentação e importância de

entrar em contato com a SAÚDE
SUPLEMENTAR

Redistribuição foi publicada
no DOU

Servidores terão até
30 dias para se
apresentarem

Servidor(a) se apresenta
à DIPAP

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO


