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Não há edital
vigente para o

cargo A UFU fará novo
Edital para

provimento do cargo

Encaminha, para análise da
área, dados de todos os
registrados no banco de

dados para o cargo Solicita ao DP da
Instituição de origem
do(a) classificado(a)
sua Ficha Funcional

Solicita
documentação
funcional do(a)

próximo(a)
classificado(a)

Comunica servidor(a) do
indeferimento e solicita
abertura de novo edital

para provimento do cargo

Gera Relatório SIAPE do
código livre do cargo e Minuta

de Ofício do Reitor

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

para a DIPAP

Encaminha para
outra Instituição o

Ofício R e código de
contrapartida
solicitando a
redistribuição Apresenta

servidor(a) a
área onde será

lotado(a)

Servidor(a)
entrou em
exercício.

Encaminhar
processo à

DIMOR

Para providências no SIGAC

Toma conhecimento da entrada
do(a) servidor(a) e dá outra

providências.

Encaminha à
DIMOR para

conhecimento

Agenda
entrevista com

todos os
candidatos

Faz pré-seleção por
ordem de classificação
e encaminha à DIPAP

Analisa documentação e encaminha
definições à DIPAP

Recepciona servidor(a)
e emite Ofício de

início de exercício à
DIPAP

Prepara
documentação

funcional de seu
servidor(a) e

encaminha à UFU

Protocola junto ao MEC o
pedido de Redistribuição

Encaminha Ofício de
Indeferimento à UFU para
encerramento de processo

Encaminha e-mail solicitando
Redistribuição de seu cargo

Encaminha a área para
conhecimento e encerramento

do processo

Encerra-se o
processo na

DIPAP

Encerra o processo

Encerra na DICAT

Provimento será
por

Redistribuição?

Redistribuição
aprovada

após análise
da ficha

funcional?

Área optou
pela

desistência
do processo?

Parecer
favorável ?

Atenção: o(a) servidor(a)
deverá pedir cancelamento
de seu plano de saúde no

ato da publicação

Não cabe recurso. Redistribuição só
ocorre no interesse da administração

Os benefício serão
reativados após início de

exercício por nova
solicitação do(a)

servidor(a)

Recebe pedido e
despacha para
providências da

DIPAP

Registra pedido no
Banco de Dados e

encaminha
resposta ao

servidor

Surge vaga
correspondente ao cargo

Redistribuição
saiu no DOU

Servidor(a)
terá até 30
dias para se
apresentar a

UFU
Encaminha

documentos
para apreciação

da Área

Informa dos prazos de
apresentação e importância de

entrar em contato com a SAÚDE
SUPLEMENTAR

Analisa o Ofício do(a)
Reitor(a) UFU + o

código SIAPE do cargo
em contrapartida e

emite parecer

PUBLICA PORTARIA DE
REDISTRIBUIÇÃO NO DOU

NÃO

SIM NÃO NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO


