
 

16/08/2021 6

Se
rv

id
or

es
 U

FU
(R

ed
is

tr
ib

ui
çã

o 
pa

ra
 o

ut
ro

Ó
rg

ão
)

PR
O

G
EP

O
ut

ra
s 

In
st

itu
iç

õe
s

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)

M
EC

Se
cr

et
ar

ia
 P

RO
G

EP
D

IP
A

P
D

IM
O

R
D

IC
A

T

Encaminha à instituição de
seu interesse pedido de

redistribuição de seu cargo
na UFU

Providencia
documentação

funcional e
encaminha para
análise da outra

Instituição Consulta as chefias
superiores e imediadas

do(a) servidor(a)

Consulta
possíveis

pendências
antes da

liberação do(a)
servidor(a)

Elabora Minuta
de Ofício R de
indeferimento

do pedido feito
pela outra
Instituição

Aprova Minuta e colhe
assinatura do(a)

Reitor(a) devolvendo o
documento à DIPAP

Encaminha Ofício R de
indeferimento para a

outra Instituição e
servidor(a) UFU para

conhecimento

Prepara Minuta R de
aquiescência ao pedido de

redistribuição

Aprova Minuta de Ofício R
e colhe assinatura do(a)
Reitor(a) UFU antes de

devolver para DIPAP

Protocola junto ao MEC o
pedido de Redistribuição e
encaminha e-mail à outra

Instituição informando

Libera no SIGAC o código do(a)
redistribuído(a) em

contrapartida do lançamento
do novo código

Redistribuído(a)
e seu setor de

lotação são
comunicados da

publicação e
dos prazos a

serem
cumpridos

Recebe a vaga e inicia os
procedimentos para

reposição do(a)
servidor(a)

O setor onde há pendência
informa servidor(a) para

correção
e retoma o fluxo

Toma conhecimento da
saída do(a) servidor(a) e
dá outra providências.

Solicita a UFU a
Ficha Funcional
do(a) Servidor(a)

Encaminha Oficio R solicitando redistribuição e
relatório SIAPE da vaga oferecida em

contrapartida

Encaminha a UFU Ofício
R solicitando a
redistribuição e

relatório SIAPE do cargo
em contrapartida

Comunica servidor(a)
UFU e encerra o

processo.

Analisa o processo e encaminha parecer à
DIPAP

Se dá na Instituição de
interesse do(a)

servidor(a)

Redistribuição
Indeferida pela UFU

Informa dos prazos de
apresentação e

importância de entrar
em contato com a

SAÚDE SUPLEMENTAR

Encerra-se o processo

Encerra-se o processo

Encerra o processo
na DICAT

Redistribuição
Indeferida pela UFU

Informa da publicação e
das providências que
serão tomadas para
provimento da nova

vaga

Redistribuição
aprovada?

Há Pendências?

Interesse sem
necessidade de

analisar a
Ficha Funcional

do(a)
servidor(a)?

Documentação
aprovada?

Não cabe recurso a
Redistribuição só ocorre no
interesse da Administração Os benefício serão

reativados após início
de exercício no novo

órgão. Solicitação do(a)
servidor(a)

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

publicação

Correspondência solicitando Ficha
Funcional servidor(a) UFU

Ofício Solicitando
redistribuição em
contrapartida de
código livre do
mesmo cargo

Portaria de
Redistribuição foi
Publicada no DOU

Servidor(a) terá até
30 dias para se

apresentar a outra
Instituição

Analisa o pedido

Analisa
documentação

Informa que o pedido
foi Protocolado no

MEC

Publica Portaria de Redistribuição
no DOU

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO SIM

NÃO
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