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Criada para administrar e operacionalizar processos
que envolvam a movimentação funcional dos(as)
servidores(as) docentes e/ou técnico-administrativos
em educação, objetivando uniformizar procedimentos
e proporcionar celeridade às atividades
desempenhadas. Agregando rapidez aos processos
desde a solicitação inicial até sua conclusão,
contribuindo com o melhor aproveitamento dos(as)
servidores(as) junto ao quadro funcional da
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Por meio da política de mobilidade funcional proposta
pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, esta
Coordenadoria objetiva tornar ágeis os processos das
mais diversas modalidades de movimentação de
pessoal: Cessão, Colaboração Técnica, Exercício
Provisório / Licença para Acompanhamento de
Cônjuge, Readaptação, Recondução, Redistribuição, 
Reintegração,  Remoção, Reversão, Requisição,
Movimentação para compor Força de Trabalho
(Portaria 282) e Alteração de Lotação.

As demandas mais frequentes são as modalidades de
Remoção e Redistribuição, que ocorrem em
conformidade com o Regulamento referente a
Movimentação de Servidores no âmbito da Unifesp.

Por meio deste Manual de Procedimentos e Fluxos
Operacionais, a Coordenadoria de Mobilidade
Funcional procura informar os(as) servidores(as) sobre
o fluxo do trabalho, quem são os envolvidos, suas
etapas, e ainda, de que modo as atividades são
realizadas, facilitando a operacionalização dos
processos e o fluxo de informações entre os atores
envolvidos.

P R O P E S S O A S / U N I F E S P

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

Sobre



Atribuição – definição de servidor (para controle interno) para
acompanhar os trâmites processuais.
Acompanhamento Especial - Esse recurso é utilizado com o
objetivo de continuar a instruir o processo enquanto a outra
unidade também trabalha nele. Nesta ferramenta é possível
você acompanhar o andamento do processo.

Em atendimento a PORTARIA N.º 4340/2017, a qual a Reitora da
Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias e CONSIDERANDO o Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a
realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional; CONSIDERANDO a Portaria nº 1.042, de 4 de
novembro de 2015, que dispõe a implantação e o funcionamento do
processo eletrônico no âmbito do Ministério da Educação;
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica celebrado
entre a Universidade Federal de São Paulo e o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, processo
05110.004458/2016-80, assinado em 27/03/2017, com a finalidade
de disponibilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a
realização do processo administrativo em meio eletrônico e ainda a
Portaria 318 de  05/02/2020, a Coordenadoria de Mobilidade
Funcional utiliza unicamente o Sistema Eletrônico de Informações
(SEI) para produzir, editar, assinar, tramitar, receber e concluir seus
processos e procedimento operacionais.

Para distribuição e acompanhamento dos processos são utilizadas as
ferramentas de controle disponíveis no próprio Sistema SEI:

O envio e recebimento de documentos ocorrem prioritariamente
através de meio eletrônico, inclusive entre as IFEs e o MEC,
objetivando maior rapidez, acessibilidade e economicidade na
utilização dos recursos, resultando em processos e fluxos mais ágeis
e conclusão de processos em tempo menor.

P R O P E S S O A S / U N I F E S P
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REGULAMENTO REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE
SERVIDORES NO ÂMBITO DA UNIFESP

O CONSELHO DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS, NO USO DAS SUAS COMPETÊNCIAS QUE LHE
CONFERE A RESOLUÇÃO nº 101 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E EM CONSONÂNCIA COM O
ESTABELECIDO NO ART. 189 DO REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP),
NA RESOLUÇÃO/REITORIA Nº 84, de 12/06/2013, E NOS ARTIGOS 36 E 37 DA LEI 8.112/90, INSTITUI O
REGULAMENTO REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NO ÂMBITO DA UNIFESP

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1. A movimentação de servidores da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp poderá ocorrer sob
uma das formas abaixo relacionadas, em conformidade ao que dispõem os artigos 36 e 37 da Lei n. 8112, de
11/12/1990, Regimento Geral da Unifesp, a Resolução Consu nº 84, de 12/06/2013 e suas alterações
posteriores.

Capítulo II
Da Remoção

Art. 2. Remoção é o deslocamento do servidor, com ou sem mudança de sede, dentro do mesmo quadro de
pessoal e ocorrerá nas seguintes modalidades:

I – de ofício;
II – a pedido do servidor, nos seguintes casos:

a) 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;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e
conste no seu assentamento funcional, condicionada à comprovação da junta médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao
número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam
lotados.

Parágrafo Único. A Unifesp poderá, a seu critério, promover concurso interno de remoção antes de proceder
à redistribuição de cargo vago. Considera-se "sede" o município onde o servidor tiver exercício em caráter
permanente.

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

página 1/8

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000



COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

REGULAMENTO REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE
SERVIDORES NO ÂMBITO DA UNIFESP

Art. 3. A lotação do servidor removido deverá obedecer aos critérios de correspondência com as atribuições
do cargo ocupado pelo servidor, salvo em caso de readaptação funcional.

Parágrafo Único. Em caso de servidores detentores de cargos extintos ou em extinção, ao serem removidos,
deverão desempenhar as atribuições compatíveis com o cargo ocupado.

Art. 4. São competentes para autorizar a remoção de servidores, respectivamente:

I – O(A) Reitor(a), em se tratando de remoção de Ofício;
II – O(A) Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas, nos demais casos.

Seção I
Da Remoção de Ofício

Art. 5. A remoção de ofício é a mudança do local de exercício, por necessidade e interesse da
Administração, devidamente justificado, para atender demandas de pessoal em caráter estratégico e
institucional.

Seção II
Da Remoção a Pedido

A Critério da Administração

Art. 6. A remoção a pedido poderá ser realizada para o preenchimento de vagas ocupadas ou desocupadas,
sendo por meio de fluxo contínuo ou Edital de Processo Seletivo, exceto para as remoções na modalidade
das alíneas “a” e “b”, do inciso II do art. 2º deste Regulamento.

Art. 7. A remoção para prover vagas desocupadas se dará por meio de fluxo contínuo ou Edital de Processo
Seletivo de Remoção, mediante solicitação da Unidade Universitária à Coordenadoria de Mobilidade da
ProPessoas, contemplando:

I - período de inscrição;
II - quantitativo de vagas por campi, disponíveis;
III - condições e requisitos necessários para participação no processo seletivo;
IV - fixação dos critérios para concessão da remoção;
V - formas de realização das etapas do processo seletivo;
VI - critérios de classificação e desempate;
VII - cronograma das etapas do processo seletivo
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Parágrafo único. A efetivação do pedido se dará via abertura de procedimento administrativo e implicará o
conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Regulamento e no Edital específico, se for o
caso, dos quais o servidor não poderá alegar desconhecimento.

Art. 8. Do resultado do processo seletivo interno, por meio de Edital específico, caberá recurso à ProPessoas,
por parte dos candidatos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado no sítio da
ProPessoas, devendo ser instituído procedimento administrativo para essa finalidade.

§ 1º Os pedidos de recurso serão analisados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento do processo.

§ 2º Após decorrido o prazo de 3 (três) dias úteis, sem interposição de reconsideração, caberá a ProPessoas
homologar e publicar o resultado final dos candidatos classificados.

§ 3º Havendo desistência da remoção, por parte do servidor classificado, após a homologação do resultado
final, ficará habilitado o candidato de classificação imediatamente posterior.

Art. 9. Não será concedida remoção no âmbito da Unifesp nas seguintes hipóteses:

I – anterior aos 12 meses, ou seja, antes da 1ª avaliação do estágio do probatório;
II – quando o servidor tiver sido removido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

Art.10. A remoção de servidores por fluxo contínuo e dos candidatos classificados em processo seletivo por
meio de Edital específico, somente se dará após a publicação das Portarias de remoção pela ProPessoas.

Parágrafo Único. O prazo para efetivação da remoção poderá ser prorrogado para garantir a eficiência
administrativa e o interesse público.

Seção III
Da Remoção a Pedido

Independente do Interesse da Administração

Art. 11. O servidor poderá ser removido a pedido para outra localidade no âmbito da Unifesp para
acompanhar cônjuge ou companheiro, que conste nos seus assentamentos funcionais, também servidor
público civil ou militar, de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
que foi deslocado no interesse da Administração.
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Art. 12. O procedimento de remoção de que trata o art. 11 deverá ser instaurado administrativamente com a

seguinte documentação:

I - requerimento de remoção;

II - cópia da Certidão de casamento ou declaração de união estável;

III - documento que comprove o deslocamento no interesse da Administração do cônjuge ou

companheiro.

Art. 13. O servidor poderá ser removido a pedido para outra localidade por motivo de saúde pessoal, do seu

cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,

condicionada à comprovação por Junta Médica Oficial.

§ 1º A Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas encaminhará o processo de remoção à

Coordenadoria de Segurança, Medicina do Trabalho e Perícias Médicas (Sesmt) para a emissão de Laudo

Pericial.

§ 2º O laudo emitido é indispensável para análise do pedido e deverá, necessariamente, atestar a existência

da enfermidade que fundamenta o pedido de remoção.

§ 3º Após a emissão do laudo, o processo seguirá para a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da

ProPessoas.

Capítulo III
Da Remoção na Carreira Docente

Art. 14. A remoção dos Docentes se dará nas seguintes hipóteses:

I – de um para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da Unifesp;

II – dentro da Unifesp: de uma Unidade Universitária para outra do mesmo Campus;

III – dentro da Unifesp: de um para outro Campus;

§ 1º Na hipótese a que se refere o inciso I deste artigo, deverá haver aprovação de ambos os Conselhos de

Departamento e decisão favorável da respectiva Congregação da Unidade Universitária.

§ 2º Na hipótese a que se refere o inciso II e III, deverá haver aprovação nas Congregações, Conselhos de

Campi e Conselho de Gestão com Pessoas (ConPessoas).
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Capítulo IV
Da Remoção na Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs)

Art. 15. A remoção dos TAEs se dará nas seguintes hipóteses:

I – de um para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da Unifesp;

II – dentro da Unifesp: de uma Unidade Universitária para outra do mesmo Campus;

III – dentro da Unifesp: de um para outro Campus;

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas acima deverá haver concordância das respectivas chefias

imediatas, chefes de Departamento, Diretorias Administrativa, Infraestrutura ou Acadêmica, Conselho de

Departamento, Congregação da Unidade Universitária ou Conselho de Campus e do Conselho Gestor/HU,

no âmbito do Hospital Universitário.

Capítulo V
Da Redistribuição

Art. 16. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com a prévia apreciação do órgão

central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), observados:

I – o interesse da Administração;

II – equivalência de vencimentos;

III – manutenção da essência das atribuições do cargo;

IV – vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

V – mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;

VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

Parágrafo primeiro. Em nenhuma hipótese ocorrerá redistribuição de servidor da Unifesp para outras

instituições sem contrapartida de vaga, ressalvados os casos previstos na legislação vigente.

Parágrafo segundo. A redistribuição dos servidores realizada por meio de fluxo contínuo ou processo seletivo

por Edital específico somente se efetivará após a publicação da Portaria de redistribuição emitida pelo

MEC, no Diário Oficial da União (DOU).
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Art. 17. Não será concedida redistribuição no âmbito da Unifesp nas seguintes hipóteses:

I – durante o período do estágio probatório;

II – quando o servidor tiver sido redistribuído nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

III – quando o servidor estiver respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância.

Art. 18. O servidor redistribuído para a Unifesp deverá permanecer por um período de 24 (vinte e quatro)

meses na Universidade, sendo vedada nova redistribuição nesse período, ressalvados os casos previstos na

legislação vigente.

Art. 19. Na ocorrência de solicitações de redistribuição, de servidores da Unifesp para outras Instituições, em

que a quantidade de pretendentes possa prejudicar o funcionamento da unidade organizacional, serão

adotados os seguintes critérios de liberação:

I – ocupar o mesmo cargo referente à vaga disponível;

II – servidor com maior tempo de serviço no cargo equivalente;

III – servidor com maior idade.

Seção I
Da Redistribuição na Carreira Docente

Art. 20. A solicitação de redistribuição de docente de outra Instituição Federal de Ensino (IFE) para a

Unifesp se dará por meio de fluxo contínuo ou Edital de Processo Seletivo de Redistribuição, mediante

solicitação da Unidade Universitária à Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas.

Art. 21. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional, de posse de todos os documentos exigidos no edital,

encaminhará a solicitação de redistribuição para apreciação dos respectivos Departamentos/Campus.

Parágrafo primeiro: Após a aprovação no Conselho das Unidades Universitárias e na Congregação dos

respectivos campi, o processo seguirá para a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas que o

encaminhará à Instituição de origem para manifestação;

Parágrafo segundo: Se a Instituição de origem se manifestar favoravelmente, a Coordenadoria de

Mobilidade Funcional enviará o respectivo para apreciação no ConPessoas;
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Parágrafo terceiro: Caso aprovado no ConPessoas, a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da

ProPessoas enviará o processo para apreciação no CONSU, que designará banca especial de docentes para

avaliação do pedido, seguindo as diretrizes da Resolução/Unifesp nº 84, de 12/06/2013;

Parágrafo quarto: Após a aprovação no CONSU, o processo será remetido ao Ministério da Educação (MEC)

para apreciação e demais providências.

Seção II
Da Redistribuição na Carreira dos TAEs

Art. 22. A solicitação de redistribuição de TAE de outra Instituição Federal de Ensino (IFE) para a Unifesp se

dará por meio de fluxo contínuo ou Edital de Processo Seletivo de Redistribuição, mediante solicitação da

Unidade Universitária à Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas.

Art. 23. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional, de posse de todos os documentos exigidos, encaminhará

a solicitação de redistribuição para apreciação dos respectivos Departamentos/Campus.

Parágrafo primeiro: Deverá haver concordância da respectiva chefia imediata, chefe de Departamento,

Diretorias Administrativa e Acadêmica, Conselho de Departamento e Congregação.

Parágrafo segundo: Caso aprovado nas instâncias competentes, o processo seguirá para a Coordenadoria

de Mobilidade Funcional da ProPessoas que o encaminhará à Instituição de origem para manifestação;

Parágrafo terceiro: Se a Instituição de origem se manifestar favoravelmente, a Coordenadoria de Mobilidade

Funcional da ProPessoas enviará o respectivo processo para apreciação do ConPessoas;

Parágrafo quarto: Após a aprovação no ConPessoas, o processo será remetido ao Ministério da Educação

(MEC) para apreciação e demais providências.

Capítulo VI
Das Disposições Finais

Art. 24. Os processos de remoção e redistribuição tratados no presente Regulamento não implicam na

obrigatoriedade de preenchimento das vagas oferecidas, nem geram direito ao servidor de ser removido ou

redistribuído, tratando-se apenas de expectativa das respectivas movimentações funcionais.
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Art. 25. Em períodos eleitorais (nos três meses que antecedem as eleições e até o dia de posse dos eleitos)

não ocorrerá redistribuição e durante a transição pela eleição dos dirigentes máximos da Unifesp, ficarão

suspensos os processos de remoção e redistribuição.

Art. 26. Os servidores em licença, afastamentos, exercício provisório, cedidos para outros órgãos ou

entidades, ou em colaboração técnica em outra instituição de ensino, somente poderão solicitar a remoção

ou redistribuição após o retorno às suas atividades na Unifesp, respeitados os interstícios regulamentares

previstos nas normas institucionais.

Art. 27. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido ou redistribuído

terá, no mínimo 10 (dez) e, no máximo 30 (trinta) dias de prazo, contados da publicação da portaria, para a

retomada do efetivo exercício de suas atribuições, incluído nesse prazo o tempo necessário para

deslocamento para a nova sede.

Art. 28. O servidor removido sem mudança de município deverá se apresentar à unidade de destino no

primeiro dia útil subsequente ao da publicação da Portaria de remoção.

Art. 29. Não serão ofertadas vagas para processos seletivos de remoção e/ou redistribuição para aqueles

cargos que estiverem comprometidos com concursos em andamento ou em vigência.

Art. 30. Os casos omissos serão apreciados pela ProPessoas.

Art. 31. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.

Prof. Dr. Murched Omar Taha
Presidente do Conselho de Gestão com Pessoas

Aprovado no Conselho de Gestão com Pessoas - CONPESSOAS - de 16 de Outubro de 2018.
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Modalidades de
Movimentação
Funcional
C O N C E I T O S  E  O R I E N T A Ç Õ E S

2



Alteração de
Lotação

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR

Por meio do sistema SEI - Formulário de Alteração de Lotação -  preencher as
informações e ser assinado pelo(a) servidor(a) e sua chefia; após, encaminhar o
processo para Coordenadoria de Mobilidade Funcional. 
Caso o(a) servidor(a) não possua acesso, poderá solicitar a Coordenadoria de
Mobilidade Funcional o formulário de Alteração de Lotação, seguir as orientações
acima de preenchimento e assinatura, digitalizar e enviar por meio eletrônico à
Coordenadoria de Mobilidade Funcional (mobilidade.servidor@unifesp.br);
Por último, considerando ainda a impossiblidade de acesso ao SEI pelo(a) servidor(a),
este(a), com o Formulário preenchido e cumprida as orientações no item 1, poderá ser
entregue na unidade de Gestão com Pessoas de seu Campus, o qual o digitalizará e
procederá com a abertura do processo SEI e o respectivo despacho à Coordenadoria
de Mobilidade Funcional por meio do Sistema SEI.

A lotação corresponde a unidade organizacional a que o(a) servidor(a) está vinculado
administrativamente e onde ele(a) desempenha suas atividades e atribuições de seu cargo.
A designação do local de lotação de servidores(as) é um ato de decisão da Administração,
que analisa critérios de conveniência, necessidade e oportunidade.

Poderá ocorrer a pedido do(a) servidor(a):

1.

2.

3.

ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
É a mudança de setor do(a) servidor(a) realizada dentro da mesma lotação geral.

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...



ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
É a mudança de setor do(a) servidor(a) realizada dentro da mesma lotação geral.

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Data e Local Assinatura 

Eu,                                                                                                                                            , estou ciente e de

acordo com as orientações acima quanto aos procedimentos de Alteração de Lotação e também

ações dela decorrentes e que somente a Portaria de Alteração de Lotação poderá autorizar minha

movimentação funcional.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na

obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao servidor(a) de ter sua lotação alterada,

tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação funcional no âmbito da Universidade

Federal de São Paulo - UNIFESP;

2. Caso o(a) servidor(a) receba adicional de insalubridade, raio x ou radiação ionizante no setor em que

esta lotado atualmente, este recebimento será interrompido no ato da mudança para outro setor; Este

procedimento decorre da necessidade de evitar recebimento indevido do adicional de insalubridade, raio x

ou radiação ionizante que até o momento faço jus, ocorrendo a possibilidade de devolução aos cofres

públicos dos valores recebidos indevidamente;

3. O(A) servidor(a) fica ciente que é de sua responsabilidade requerer o adicional de insalubridade, raio x ou

radiação ionizante para a nova lotação, caso julgue pertinente, junto ao SESMT em formulário próprio

segundo orientações e procedimentos do DRH - Departamento de Recursos Humanos.

4. Caberá a Unidade de Gestão com Pessoas do Campus do(a) servidor(a) informar a Coordenadoria
de Mobilidade Funcional os Centro de Custos de 09 e 13 digitos e as UORG´s correspondentes as
lotações informadas pelo servidor na página 02 E 03 deste Formulário (origem e destino).

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

página 1/3

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000



NOME CIVIL :

NOME SOCIAL:

CARGO:

REGISTRO FUNCIONAL:

MATRÍCULA SIAPE:

EMAIL:

TELEFONE:

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

2.LOTAÇÃO DE ORIGEM

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:

3.LOTAÇÃO DE DESTINO

UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:

DATA DE INÍCIO:

Portaria MPOG 233/2010



COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO
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Local e data Assinatura do(a) Responsável

3.CONCORDÂNCIA DOS(AS)  RESPONSÁVEIS

A) RESPONSÁVEL PELA LOTAÇÃO DE ORIGEM:

B) RESPONSÁVEL PELA LOTAÇÃO DE DESTINO:

Local e Data Assinatura do(a) Responsável

3.CONCORDÂNCIA DO(A) SERVIDOR(A)

Local e Data Assinatura do(a) Servidor(a)



Cessão 

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



DEFINIÇÕES
cedente: Órgão ou entidade de origem do agente público cedido;
cessionário: Órgão ou entidade onde o agente público exercerá sua as atividades;

CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 93 da Lei n° 8.112/90;
Decreto Nº 9.144 de 22 de agosto de  2017;
Decreto nº 9.162 de 27 de setembro de 2017;
Decreto n°9.707 de 11 de fevereiro de 2019; 
Portaria nº 357 de 02 de setembro de 2019.
Portaria MEC 404 de 23/04/2009.

continua...

COMO SOLICITAR
O pedido de cessão deverá ser apresentado a autoridade máxima do órgão, nos moldes do
Anexo I do art. 5 da Portaria nº 357 de 02 de setembro de 2019.

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Requisito fundamental: pedido do cessionário, a concordância do cedente e a
concordância do agente público cedido (Decreto 9144/17);
Por meio de Ofício, o pedido de cessão deverá ser apresentado pelo órgão cessionário
à autoridade máxima do órgão cedente, nos moldes do Anexo I do art. 5 da Portaria nº
357 de 02 de setembro de 2019;
  Ser servidor(a) ou empregado(a) da Administração Federal direta, de Autarquias,
Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;
Ser solicitada a sua cessão para exercício de cargo em comissão ou função de
confiança ou em casos previstos em leis específicas.

1.

2.

3.

4.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9707.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-2-de-setembro-de-2019-214303662
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/port404.pdf


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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A cessão consiste no afastamento temporário
de servidor(a) público(a), titular de cargo efetivo ou
emprego público, que lhe possibilita exercer
atividades em outro órgão ou entidade, da mesma
esfera de governo ou de esfera distinta, para ocupar
cargo em comissão, função de confiança ou ainda
para atender às situações estabelecidas em lei, com
o propósito de cooperação entre as Administrações.

Quem tem a competência para Ceder?
A competência para ceder está prevista no art. 17.
do Decreto 9.144/17, o qual no âmbito da
administração pública federal, direta e indireta, a
competência para autorizar a cessão é do
Ministro(a) de Estado ou da autoridade máxima
da entidade a que pertencer o agente público,
ressalvada a hipótese prevista no § 4º do art. 93 da
Lei nº 8.112, de 1990 .
§ 1º Na hipótese de cessão para outro Poder ou
outro ente federativo, a competência será do
Ministro(a) de Estado, permitida a delegação
apenas às autoridades mencionadas no Decreto nº
8.851, de 20 de setembro de 2016 .
§ 2º Será dispensado novo ato de cessão, desde
que mantidas as condições mínimas exigidas para a
cessão do agente público caso o agente público já
cedido seja nomeado, com prévia anuência do órgão
ou da entidade cedente, no âmbito da administração
pública federal, para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança diverso daquele
que ensejou o ato originário; ou     o agente público
já cedido seja nomeado, com mera comunicação ao
cedente, no mesmo órgão ou na mesma entidade,
para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança diverso daquele que ensejou o ato
originário.    

Qual o prazo da cessão?
No Decreto 9.144/17, art. 4º diz que a cessão será
concedida por prazo indeterminado.

O servidor pode ser cedido para outro poder?
(municipal ou estadual)
Conforme previsto no art. 93 da Lei 8.112/90 O(A)
servidor(a) poderá ser cedido para ter exercício
em outro órgão ou entidade dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos
Municípios, nas seguintes hipóteses:
I - para exercício de cargo em comissão ou
função de confiança;
II - em casos previstos em leis específicas.

§ 1o  Na hipótese do inciso I, sendo a cessão
para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, o ônus da
remuneração será do órgão ou entidade
cessionária, mantido o ônus para o cedente nos
demais casos.

§ 3o  A cessão far-se-á mediante Portaria
publicada no Diário Oficial da União.

Como deve ser realizado o retorno do servidor
ao seu orgão de origem?
O retorno do agente público ao órgão ou à
entidade de origem, quando requerido pelo
cedente, será realizado por meio de notificação ao
cessionário.
Na hipótese de cessão em curso há mais de um
ano, o cessionário poderá exigir a manutenção da
cessão, no interesse da administração pública,
pelo prazo de até um mês, contado da data de
recebimento da notificação do cedente ou do
requerimento do agente público.

CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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Qual o prazo para o(a) servidor(a) se
apresentar ao orgão cessionário?

O § 4º  do Artigo 5 da Portaria 357/2019, dispõe
que o cessionário deverá informar ao cedente a
data efetiva da entrada em exercício do agente
público cedido, em até dez dias contados do
efetivo exercício, para fins da determinação do
início da obrigação prevista no art. 15.

§ 5º Torna-se sem efeito o ato de cessão na
hipótese de o(a) servidor(a) não se apresentar ao
órgão cessionário no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados da publicação da portaria.

O Art. 16. do Decreto 9.144/17 prevê que a
cessão para outros Poderes ou entes
federativos somente ocorrerá para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança
com graduação mínima equivalente ao nível 4
do Grupo-DAS, qual a equivalência nos
Cargos em Comissão e Funções
Comissionadas das Instituições Federais de
Ensino?
A Portaria 121 de 27/03/2019 estabelece critérios
para a correlação dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS e Funções Gratificadas - FG do Poder
Executivo Federal com os cargos do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério
Público da União e da Administração Pública
direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios

onde DAS-4 - Cargos em Comissão e Funções
Comissionadas do Poder Executivo Federal tem
equivalência ao CD 3 nos Cargos em Comissão e
Funções Comissionadas das Instituições Federais de
Ensino.

Após a exoneração do cargo em comissão ou a
dispensa da função de confiança, quais os
prazos a que o(a) servidor(a) terá para se
apresentar a seu orgão de origem?
O Art. 7º da Portaria 357/2019 prevê que, quando da
exoneração do cargo em comissão ou a dispensa da
função de confiança implicar o deslocamento de
sede, o agente público terá prazo de dez dias, a
contar da publicação do referido ato, para o
deslocamento e a retomada do efetivo desempenho
das atribuições do cargo ou emprego no órgão ou
entidade de origem.

§ 1º Excepcionalmente, a critério do órgão cedente, o
prazo de que trata o caput poderá ser de até quinze
dias, mediante solicitação justificada do agente
público.

§ 2º Não se aplica o disposto no caput ao
deslocamento dentro da mesma região
metropolitana, aglomeração urbana ou
microrregião, constituídas por municípios
limítrofes e regularmente instituídas.

Por meio da Portaria MEC 404 de 23/04/2009,
publicada em DOU de 07/05/2009, o Ministro de
Estado da Educação subdelegou competência
aos Reitores da Universidade Federais para em
suas áreas, autorizarem a Cessão de
servidores(as);

CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

continua...



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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A cessão é um ato discricionário, cabendo à
administração analisar a conveniência de autorizar o
afastamento de servidores(as) públicos(as) federais
para o exercício em outro órgão ou entidade. 

A autorização de cessão dos(as) servidores(as)
efetivos SOMENTE ocorrerá nas seguintes
hipóteses: cargo em comissão de Natureza Especial
ou do Grupo de Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de nível 4, 5 e 6, ou equivalentes,
em órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo,
ou do Poder Judiciário da União, dos Estados e dos
Municípios, incluindo suas autarquias e fundações;
cargo de diretor(a) ou de presidente de empresa
pública ou de sociedade de economia mista da
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios; e cargo de Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de prefeitura de município ou de
dirigente máximo de entidade da administração
pública daqueles entes federados.

Não se aplicam as restrições mencionadas aos(as)
servidores(as) aprovados(as) em processo seletivo,
amplamente divulgado, para o exercício, em outro
órgão, de gratificações dos sistemas estruturadores
da Administração Pública Federal; assim como à
cessão de servidores(as) para exercício na Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH,
vinculada ao Ministério da Educação.

A Portaria de cessão deverá ser publicada no
Diário Oficial da União e terá vigência a partir
desta data, não cabendo, portanto, retroatividade.
Sendo assim, o servidor só estará efetivamente
cedido após o ato da publicação, não podendo entrar
em exercício, em hipótese alguma, antes da
publicação no Diário Oficial da União.

O período de afastamento correspondente à cessão
é considerado para todos os efeitos legais, inclusive
para promoção e progressão funcional.

Poderá ocorrer a cessão de docente integrante do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal submetido ao Regime de Dedicação
Exclusiva, percebendo a vantagem relativa ao
regime de dedicação exclusiva, nas formas
apresentadas a seguir:

Para órgãos e entidades da União, para o exercício
de cargo em comissão de Natureza Especial ou do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de
níveis DAS 4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalentes,
quando optante pela remuneração do cargo efetivo,
acrescido da vantagem relativa ao regime de
dedicação exclusiva.;

Para o exercício de cargo em comissão ou de
natureza especial em órgãos ou entidades dos
Estados, Distrito Federal ou Municípios equivalente a
cargo de Natureza Especial ou do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores de níveis DAS 5 ou DAS
6 do Poder Executivo federal; para ocupar cargos de
secretário estadual, distrital ou municipal;para o
exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, de nível DAS 3 com o
acréscimo relativo ao regime de dedicação exclusiva.

O(A) servidor(a) em Estágio Probatório poderá
afastar-se para o exercício em outro órgão ou
entidade, desde que para ocupar cargo em comissão
de natureza especial, cargos de provimento em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes.

CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019



CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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CESSÃO
Ato que concede autorização para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou
para atender situações de Leis especificas, em outro órgão ou entidade de poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão de
origem.

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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CESSÃO - ORGANISMO INTERNACIONAL
Ato que concede autorização para exercício, na forma do regulamento, ao servidor público
federal para fundação, organismo ou entidade internacional ou multilateral de que o Brasil
seja integrante ou participe, mediante autorização expressa do Presidente da República
sem alteração da lotação no órgão de origem.

Lei 10539 de 22/09/2002; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

DEFINIÇÕES
cedente: Órgão ou entidade de origem do agente público cedido;
cessionário: Órgão ou entidade onde o agente público exercerá sua as atividades;

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 93 da Lei n° 8.112/90;
Decreto Nº 9.144 de 22 de agosto de  2017;
Decreto nº 9.162 de 27 de setembro de 2017;
Decreto n°9.707 de 11 de fevereiro de 2019; 
Portaria nº 357 de 02 de setembro de 2019.
Portaria MEC 404 de 23/04/2009, publicada em DOU de 07/05/2009
Lei 10539 de 22/09/2002

COMO SOLICITAR
O pedido de cessão deverá ser apresentado a autoridade máxima do órgão, nos moldes do
Anexo I do art. 5 da Portaria nº 357 de 02 de setembro de 2019.

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Carta Convite original do Organismo Internacional; Tradução da Carta Convite, por
tradutor juramentado ou servidor(a) público(a) federal, com proficiência no idioma,
que ateste a fé pública à tradução.
Parecer fundamentado da Chefia imediata e mediata;
Caso seja Docente – Submissão a Congregação do Campus e Consu aprovando a
cessão;

1.

2.
3.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9707.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-2-de-setembro-de-2019-214303662
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/port404.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10539.htm


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

De acordo com o disposto na Lei nº 8.112/1990,
Art. 96, o(a) servidor(a) poderá se para servir em
organismo internacional de que o Brasil participe ou com
o qual coopere, com perda total da remuneração.

O afastamento dar-se-á por tempo indeterminado e com
perda da remuneração (Art. 2º, Decreto nº 201 de 26/8/1991).

Concluída a execução dos serviços junto ao organismo
internacional, o(a) servidor(a) reassumirá o exercício do
respectivo cargo ou emprego no prazo de cento e vinte dias
(Art. 3º, Decreto nº 201 de 26/8/1991).

O tempo de afastamento será contado para efeito apenas de
aposentadoria e disponibilidade (Art. 4º, Decreto nº 201 de
26/8/1991).

– Em nenhuma hipótese será concedida autorização com
efeito retroativo (§único do art. 5º, Decreto
nº 201 de 26/8/1991).
– Considera-se como afastamento o período compreendido
entre o dia seguinte ao em que o
servidor for desligado dos serviços e o de retorno ao exercício
do cargo ou emprego (§único, art. 4º,
Decreto nº 201 de 26/8/1991).

O período de afastamento correspondente à cessão
é considerado para todos os efeitos legais, inclusive
para promoção e progressão funcional.

Poderá ocorrer a cessão de docente integrante do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal submetido ao Regime de Dedicação
Exclusiva, percebendo a vantagem relativa ao
regime de dedicação exclusiva, nas formas
apresentadas a seguir:

Para órgãos e entidades da União, para o exercício
de cargo em comissão de Natureza Especial ou do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de
níveis DAS 4, DAS 5 ou DAS 6, ou equivalentes,
quando optante pela remuneração do cargo efetivo,
acrescido da vantagem relativa ao regime de
dedicação exclusiva.;

Para o exercício de cargo em comissão ou de
natureza especial em órgãos ou entidades dos
Estados, Distrito Federal ou Municípios equivalente a
cargo de Natureza Especial ou do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores de níveis DAS 5 ou DAS
6 do Poder Executivo federal;para ocupar cargos de
secretário estadual, distrital ou municipal;para o
exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, de nível DAS 3 com o
acréscimo relativo ao regime de dedicação exclusiva.

O(A) servidor(a) em Estágio Probatório poderá
afastar-se para o exercício em outro órgão ou
entidade, desde que para ocupar cargo em comissão
de natureza especial, cargos de provimento em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes.

CESSÃO - ORGANISMO INTERNACIONAL
Ato que concede autorização para exercício, na forma do regulamento, ao(a) servidor(a)
público(a) federal para fundação, organismo ou entidade internacional ou multilateral de
que o Brasil seja integrante ou participe, mediante autorização expressa do Presidente da
República sem alteração da lotação no órgão de origem.

Lei 10539 de 22/09/2002; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019
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COMO SOLICITAR E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1.Para solicitar colaboração técnica de servidor(a) de outra IFE junto a Unifesp, é
necessário preencher o Formulário de Colaboração Técnica Docente pelo(a) servidor(a), e
encaminhar por meio do sistema SEI, acompanhado do Ofício do Departamento solicitante
à Coordenadoria de Mobilidade Funcional da Unifesp juntamente com o Projeto, conforme
orientações abaixo:

2. Projeto com prazo e finalidade objetivamente definidos.

3. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional encaminhará Oficio assinado pelo(a) Pró-
Reitor(a) de Gestão com Pessoas ao orgão de origem do(a) servidor(a) consultando acerca
da possibilidade de autorização do afastamento para prestar colaboração técnica à
Unifesp.

4. Após a autorização de afastamento pela autoridade máxima do órgão de origem do(a)
servidor(a), o orgão deverá realizar a publicação do ato no DOU.

COLABORAÇÃO TÉCNICA DOCENTE
Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

DOCENTE:  Art. 26, §1º, inciso VI e Art. 30, incisos II e III e § 1º da Lei nº 12.772, de 28/12/2012.

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 30, incisos II e III § 1º da Lei nº 12.772/2012
Art. 18 da Lei 8.112/90 (DOU 12/12/1990, republicado em 18/03/1998), com
redação dada pela Lei nº 9.527/97 (DOU 11/12/1997).

continua...

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

O(A) ocupante de cargos do Plano de Carreiras e
Cargos do Magistério Federal, sem prejuízo dos
afastamentos previstos na Lei no 8.112/90,
poderá afastar-se de suas funções, assegurados
todos os direitos e vantagens a que fizer jus, para:
(Art. 30, incisos II e III, da Lei nº 12.772/2012)

a) prestar colaboração a outra instituição federal
de ensino ou de pesquisa, por período de até 4
(quatro) anos, com ônus para a instituição de
origem; e b) prestar colaboração técnica ao
Ministério da Educação, por período não superior
a 1 (um) ano e com ônus para a instituição de
origem, visando ao apoio ao desenvolvimento de
programas e projetos de relevância.

Os afastamentos do item anterior dessa norma
somente serão concedidos a docentes aprovados
no estágio probatório do respectivo cargo e se
autorizado pelo(a) dirigente máximo da IFE,
devendo estar vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades objetivamente definidos.
(Art. 30, § 1º, da Lei nº 12.772/2012)

O(A) servidor(a) que deva ter exercício em outro
município em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em
exercício provisório terá, no mínimo, 10 (dez), e,
no máximo, 30 (trinta) dias de prazo, contados da
publicação do ato, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído
nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede. (Art. 18 da Lei
8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/1997).

COLABORAÇÃO TÉCNICA DOCENTE
Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

DOCENTE:  Art. 26, §1º, inciso VI e Art. 30, incisos II e III e § 1º da Lei nº 12.772, de 28/12/2012.



COLABORAÇÃO TÉCNICA DOCENTE
Afastamento do servidor, no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição federal de
ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio com prazos e
finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

DOCENTE:  Art. 26, §1º, inciso VI e Art. 30, incisos II e III e § 1º da Lei nº 12.772, de 28/12/2012.

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Data e Local

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA DOCENTE - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Assinatura 

Eu,                                                                                                                                           , estou ciente e de

acordo com as informações prestadas acima e declaro, sob as penas da lei, que as informações e

documentos apresentados por mim são verdadeiros e autênticos, e que responderei civil, penal e

administrativamente em caso de declarações falsas. 

Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na

obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao(a) servidor(a) em prestar a Colaboração Técnica

junto a Unifesp, tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação uma vez que será

necessária autorização do órgão de origem do(a) servidor(a);

2. Para solicitar colaboração técnica o(a) servidor(a) de outra IFE junto a Unifesp, é necessário o

preenchimento deste Formulário pelo(a) servidor(a) interessado(a), abertura de processo SEI pelo

Departamento interessado na Colaboração Técnica e inclusão do Projeto com prazo e finalidade

objetivamente definidos, coforme previsto no  Art. 26, §1º, inciso VI e Art. 30, incisos II e III e § 1º da Lei nº
12.772, de 28/12/2012; 

3. Após a adoção das providências acima, o processo SEI deverá ser tramitado à Coordenadoria de

Mobilidade Funcional para as providências. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional encaminhará Oficio

assinado pelo(a) Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas ao orgão de origem do(a) servidor(a) consultando

acerca da possibilidade de autorização do afastamento para prestar colaboração técnica à Unifesp.

4. Após a autorização de afastamento pela autoridade máxima do órgão de origem do(a) servidor(a), o

orgão deverá realizar a publicação do ato no DOU.  Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a)

terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação da portaria, para a retomada do efetivo

desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a

nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);

5. Tenho ciência de que o afastamento para prestar Colaboração Técnica não permite a contratação de

Professor substituto.
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INSTITUIÇÃO :

LOTAÇÃO:

TELEFONE :

Estou ciente e de acordo que, somente após a publicação da Portaria de afastamento por meu órgão de

origem poderei exercer a colaboração técnica junto à Universidade Federal de São Paulo - Unifesp .

Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA DOCENTE

Assinatura 

EMAIL:

2.INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

3.CAMPUS PRETENDIDO PARA COLABORAÇÃO

REITORIA

SÃO PAULO

B. SANTISTA

GUARULHOS

DIADEMA

OSASCO

ZONA LESTE

HU I

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HU II

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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DEPARTAMENTO:

NOME CIVIL :

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

CPF:

TELEFONE:
EMAIL:

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

Portaria MPOG 233/2010
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COMO SOLICITAR E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1.Para solicitar colaboração técnica de servidor(a) de outra IFE junto a Unifesp, é
necessário preencher o Formulário de Colaboração Técnica TAE pelo(a) servidor(a), e
encaminhar por meio do sistema SEI, acompanhado de Ofício do Departamento solicitante
à Coordenadoria de Mobilidade Funcional da Unifesp juntamente com o Projeto, conforme
orientações abaixo:

2. Projeto com prazo e finalidade objetivamente definidos.

3. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional encaminhará Oficio assinado pelo(a) Pró-
Reitor(a) de Gestão com Pessoas ao orgão de origem do(a) servidor(a) consultando acerca
da possibilidade de autorização do afastamento para prestar colaboração técnica à
Unifesp.

4. Após a autorização de afastamento pela autoridade máxima do órgão de origem do(a)
servidor(a), o orgão deverá realizar a publicação do ato no DOU.

COLABORAÇÃO TÉCNICA TAE
Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

TAEs: Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05
Art. 18 da Lei 8.112/90 (DOU 12/12/1990, republicado em 18/03/1998), com
redação dada pela Lei nº 9.527/97 (DOU 11/12/1997).

continua...



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

1. O(A) ocupante de cargo do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
poderá afastar-se de suas funções para prestar
colaboração a outra instituição federal de ensino
ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com
ônus para a instituição de origem, não podendo o
afastamento exceder a 4 (quatro) anos. (Art. 26-A
da Lei nº 11.091/2005, incluído pela Lei
11.233/2005);

2. O afastamento de que trata o item anterior
dessa norma deverá ser autorizada pelo
dirigente máximo da instituição e deverá estar
vinculado a projeto ou convênio com prazos e
finalidades bem definidos. (Art. 26-A, parágrafo
único, da Lei nº 11.091/2005, incluído pela Lei nº
11.233/2005);

3. O(A) servidor(a) que deva ter exercício em
outro município em razão de ter sido removido,
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em
exercício provisório terá, no mínimo, 10 (dez), e,
no máximo, 30 (trinta) dias de prazo, contados da
publicação do ato, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído
nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede. (Art. 18 da Lei
8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/1997).

COLABORAÇÃO TÉCNICA TAE
Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

TAEs: Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05

4. No caso de servidor(a) técnico(a) -
administrativo(a), o estágio probatório deverá ser
prorrogado pelo mesmo período em que o
servidor encontrava-se licenciado ou afastado das
atribuições do seu cargo efetivo,
independentemente destas licenças
ou afastamentos serem considerados como de
efetivo exercício, com vistas a possibilitar a
avaliação objetiva dos critérios elencados no art.
20 da Lei 8.112/90, quais sejam: assiduidade,
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade
e responsabilidade. (Item 9 da Nota Técnica
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP nº 30/2012)



COLABORAÇÃO TÉCNICA TAE
Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

TAEs: Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



 Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA TAE - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Assinatura 

Eu,                                                                                                                                           , estou ciente e de

acordo com as informações prestadas acima e declaro, sob as penas da lei, que as informações e

documentos apresentados por mim são verdadeiros e autênticos, e que responderei civil, penal e

administrativamente em caso de declarações falsas. 

Afastamento do(a) servidor(a), no país, para prestar colaboração técnica em outra instituição
federal de ensino ou de pesquisa, e ao Ministério da Educação, vinculados a projeto ou convênio
com prazos e finalidades definidos no interesse e necessidade da instituição de origem.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na
obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao(a) servidor(a) em prestar a Colaboração Técnica
junto a Unifesp, tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação uma vez que será
necessária autorização do órgão de origem do(a) servidor(a);

2. Para solicitar colaboração técnica o(a) servidor(a) de outra IFE junto a Unifesp, é necessário o
preenchimento deste Formulário pelo(a) servidor(a) interessado(a), abertura de processo SEI pelo
Departamento interessado na Colaboração Técnica e inclusão do Projeto com prazo e finalidade
objetivamente definidos, coforme previsto no Art. 26-A e seu parágrafo Único, da Lei n° 11.091/05; 

2. Após a adoção das providências acima, o processo SEI deverá ser tramitado à Coordenadoria de
Mobilidade Funcional para as providências.

3. A Coordenadoria de Mobilidade Funcional encaminhará Oficio assinado pelo(a) Pró-Reitor(a) de Gestão
com Pessoas ao orgão de origem do(a) servidor(a) consultando acerca da possibilidade de autorização do
afastamento para prestar colaboração técnica à Unifesp.

4. Após a autorização de afastamento pela autoridade máxima do órgão de origem do(a) servidor(a), o
orgão deverá realizar a publicação do ato no DOU.  Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a)
terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação da portaria, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);
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NOME CIVIL :

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

CPF:

TELEFONE:
EMAIL:

INSTITUIÇÃO :

LOTAÇÃO:

TELEFONE :

Estou ciente e de acordo que somente após a publicação da Portaria de afastamento por meu órgão de

origem poderei exercer a colaboração técnica junto à Universidade Federal de São Paulo - Unifesp .

Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA - TAE

Assinatura 

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

EMAIL:

2.INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

3.CAMPUS PRETENDIDO PARA COLABORAÇÃO

REITORIA

SÃO PAULO

B. SANTISTA

GUARULHOS

DIADEMA

OSASCO

ZONA LESTE

HU I

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HU II

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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EXERCÍCIO PROVISÓRIO
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: Licença concedida ao servidor(a) para
acompanhar cônjuge ou companheiro(a) que foi deslocado(a) para outro ponto do território
nacional (ou exterior), para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
Poderá ser concedido sem remuneração por tempo indeterminado ou com exercício provisório,
desde que o exercício da atividade seja compatível com o seu cargo.

Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para acompanhar cônjuge: (Art. 84, parágrafo 2º da Lei 8112/90)

1.O(A) servidor(a) público(a) civil da União, das autarquias ou fundações públicas federais
deve ser o solicitante do exercício provisório, e o seu cônjuge servidor(a) público civil ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;

2. Comprovar o deslocamento do cônjuge do servidor(a) para outro ponto do território
nacional, ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo;
Necessário apresentar certidão de casamento “atualizada” e “declaração de união estável”
; o exercício provisório deverá ser efetivado somente em órgãos ou entidades da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional (Exercício de atividade compatível
com o seu cargo efetivo).

3. Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a) terá, no máximo, trinta dias de
prazo, contados da publicação da portaria, para a retomada do efetivo desempenho das
atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a
nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);

4. O preenchimento do formulário, e envio da documentação discriminada na página 02 do
Formulário, não implicará na obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao
servidor(a) de ter o exercício provisório junto à Unifesp, tratando-se apenas
de expectativa da respectiva movimentação funcional;



COMO SOLICITAR
Deverá ser solicitada mediante o preenchimento do Formulário - Solicitação de Exercício
Provisório - Licença para acompanhamento de Cônjuge, acrescido da documentação
necessária, e enviado por meio do Sistema Eletrônico de Informações SEI à Coordenadoria
de Mobilidade Funcional ou enviar os documentos digitalizados através do email:
mobilidade.servidor@unifesp.br;

EXERCÍCIO PROVISÓRIO
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: Licença concedida ao servidor(a) para
acompanhar cônjuge ou companheiro(a) que foi deslocado(a) para outro ponto do território
nacional (ou exterior), para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
Poderá ser concedido sem remuneração por tempo indeterminado ou com exercício provisório,
desde que o exercício da atividade seja compatível com o seu cargo.

Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 com Redação dada pela Lei nº
9.527, de 10/12/97; 
Nota técnica n° 164/2014 do Ministério do Planejamento - Licença por motivo de
afastamento do cônjuge ou companheiro. 
Nota Informativa CGNOR/DENOP/SEGEP/MP n° 336/2013.

continua...

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
5. Documentos necessários:

5.1 Carta de intenção onde deverá constar o Campus de interesse (Reitoria, São Paulo, São
José dos Campos, Baixada Santista, Diadema, Osasco e Guarulhos);
5.2 Cópia do documento de identidade (servidor(a) solicitante);
5.3 Cópia do CPF (servidor(a) solicitante);
5.4 Cópia do Currículo (servidor(a) solicitante);
5.5 Cópia do documento de identidade do cônjuge;
5.6 Cópia do CPF do cônjuge ou companheiro(a);
5.7 Cópia do documento que comprove a transferência ex officio (por necessidade do
serviço). Ex: Portaria do aditamento.
5.8 Cópia da certidão de casamento (atualizada) ou declaração de União Estável.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/docs_oficiais/Notas%20T%C3%A9cnicas/NT164_MP_2014.pdf


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Licença concedida ao servidor(a) público civil da
União, das autarquias ou fundações públicas
federais para que exerça atribuições compatíveis
ao seu cargo em outro órgão ou entidade da
Administração pública Federal direta, autárquica
ou fundacional, enquanto acompanha o cônjuge
ou companheiro(a), que também seja servidor(a)
público civil ou militar, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deslocado para outro ponto do
território nacional, para o exterior ou para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes
Executivo e Judiciário.

Qual o requisito fundamental para a
concessão desta licença?
O deslocamento do cônjuge ou companheiro(a)
que também seja servidor(a) público(a), civil ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesta licença, poderá haver exercício provisório
em órgão ou entidade da Administração Federal
direta, autárquica ou fundacional, desde que para
o exercício de atividade compatível com o seu
cargo. (Art. 84, § 2° da Lei 8.112/1990)

O exercício provisório tem a finalidade de
possibilitar ao servidor(a) amparado(a) pelo § 2°
do art. 84 da Lei nº 8.112/90, desempenhar as
atribuições do seu cargo em outro órgão da
Administração, mantendo, assim, sua
remuneração, observando-se os critérios
estabelecidos em lei para cada parcela
remuneratória e, desde que para o exercício de
atividade compatível com as atribuições do seu
cargo no órgão de origem. 

Ao acompanhar meu cônjuge posso ter
exercício em outro orgão?
Para aqueles servidores que pretendem, além de
acompanhar o cônjuge, ou companheiro(a),
desempenhar as atribuições do seu cargo em
outro órgão da Administração Pública,
preservando, dessa forma, a sua remuneração,
existe previsão legal que possibilidade de ser
deferido o exercício provisório, nos casos em que
o cônjuge também seja servidor público, civil ou
militar, na forma do § 2º, do artigo 84, da Lei nº
8.112, de 1990. Ou seja, o deferimento do
exercício provisório está condicionado à exigência
que o cônjuge seja servidor(a) público(a).

Meu cônjuge foi removido por meio de
concurso de remoção, isso possibilita solicitar
licença para acompanhamento de cônjuge?
O deslocamento do cônjuge ou companheiro via
concurso de remoção caracteriza-se por ser uma
movimentação a pedido e permanente, o que não
dá ensejo à concessão de seu exercício
provisório.(Nota Técnica COGES/DENOP/
SRH/MP n° 528/2009) 

A(O) servidor que deva ter exercício em outro
município em razão de ter sido removido(a),
redistribuído(a), requisitado(a), cedido(a) ou posto
em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no
máximo, trinta dias de prazo, contados da
publicação do ato, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído
nesse prazo o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede. (Art. 18 da Lei
8.112/90 com Redação dada pela Lei nº
9.527/97).

EXERCÍCIO PROVISÓRIO
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: Licença concedida ao servidor(a) para
acompanhar cônjuge ou companheiro(a) que foi deslocado(a) para outro ponto do território
nacional (ou exterior), para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
Poderá ser concedido sem remuneração por tempo indeterminado ou com exercício provisório,
desde que o exercício da atividade seja compatível com o seu cargo.

Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97



Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

EXERCÍCIO PROVISÓRIO
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: Licença concedida ao servidor(a) para
acompanhar cônjuge ou companheiro(a) que foi deslocado(a) para outro ponto do território
nacional (ou exterior), para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
Poderá ser concedido sem remuneração por tempo indeterminado ou com exercício provisório,
desde que o exercício da atividade seja compatível com o seu cargo.

Art. 84, parágrafo 2° e Art. 18 da Lei 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90) com Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/97



COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE EXERCÍCIO PROVISÓRIO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE: Licença concedida ao servidor(a) para acompanhar
cônjuge ou companheiro(a) que foi deslocado para outro ponto do território nacional (ou exterior), para o
exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. Poderá ser concedido sem remuneração
por tempo indeterminado ou com exercício provisório, desde que o exercício da atividade seja compatível
com o seu cargo. Exercício Provisório para acompanhar cônjuge: (Art. 84, parágrafo 2º da Lei 8112/90)

1.O(A) servidor(a) público(a) civil da União, das autarquias ou fundações públicas federais deve ser o
solicitante do exercício provisório, e o seu cônjuge servidor(a) público(a) civil ou militar, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

2. Comprovar o deslocamento do cônjuge do(a) servidor(a) para outro ponto do território nacional, ou para
o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; Necessário apresentar  certidão de
casamento “atualizada” e “declaração de união estável” ; o exercício provisório deverá ser efetivado
somente em órgãos ou entidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional (Exercício de
atividade compatível com o seu cargo efetivo).

3. Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a) terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da
publicação da portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse
prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);

4. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação discriminada na página 02 deste
Formulário, não implicará na obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao servidor(a) de ter o
exercício provisório junto à Unifesp, tratando-se apenas de  expectativa  da respectiva movimentação
funcional;

página 1/3

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000



Local e Data 

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE EXERCÍCIO PROVISÓRIO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Eu,                                                                                                                                            ,  estou ciente e de

acordo com os procedimentos do Exercício Provisório, e que somente após publicação da Portaria a

movimentação será efetivada .

5. Documentos necessários:

5.1 Carta de intenção onde deverá constar o Campus de interesse (Reitoria, São Paulo, São José dos
Campos, Baixada Santista, Diadema, Osasco e Guarulhos);
5.2 Cópia do documento de identidade (servidor(a )solicitante);
5.3 Cópia do CPF (servidor(a) solicitante);
5.4 Cópia do Currículo (servidor(a) solicitante);
5.5 Cópia do documento de identidade do cônjuge;
5.6 Cópia do CPF do cônjuge ou companheiro(a);
5.7 Cópia do documento que comprove a transferência ex officio (por necessidade do serviço). Ex:
Portaria do aditamento.
5.8 Cópia da certidão de casamento (atualizada) ou declaração de União Estável.

6. Como Solicitar:

Deverá ser solicitada mediante o preenchimento do Formulário - Solicitação de Exercício Provisório - Licença
para acompanhamento de Cônjuge, acrescido da documentação necessária, e enviado por meio do Sistema
Eletrônico de Informações SEI à Coordenadoria de Mobilidade Funcional ou enviar os documentos
digitalizados através do email: mobilidade.servidor@unifesp.br;
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Assinatura do(a) Servidor(a)



NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

TELEFONE: EMAIL:

INSTITUIÇÃO :

LOTAÇÃO:

TELEFONE :

NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:

CARGO:

ÓRGÃO:

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXERCÍCIO PROVISÓRIO

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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 Local e Data Assinatura do(a) Servidor(a)

REGISTRO FUNCIONAL:

EMAIL:

2.INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

3.DADOS DO CÔNJUGE 

Portaria MPOG 233/2010

Portaria MPOG 233/2010



Readaptação

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR
Após constatação da incapacidade do(a) servidor(a) para as atribuições do seu cargo, será
solicitada à área de Recursos Humanos, a lista das atribuições inerentes ao cargo. O
processo deverá ser instruído via SEI ou através do email: mobilidade.servidor@unifesp.br,
para fins de avaliação dos itens que podem ou não ser realizados pelo(a)servidor(a). 

A junta oficial em saúde, de posse da listagem das atribuições do cargo, sugerirá os itens
que poderão e os que não poderão ser realizados pelo(a) servidor(a), devido à limitação
imposta pela sua doença ou lesão.

O processo será instruído e tramitado por meio do sistema SEI e deverá obrigatoriamente
conter o Laudo Médico e após manifestação da área de Perícia, ser encaminhado para
Coordenadoria de Mobilidade Funcional. 

READAPTAÇÃO
É a investidura do(a) servidor(a) em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, atestada em laudo emitido
por junta médica oficial. 

CF. Art. 37 - parágrafo 13; Art. 24, § 2º da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/90

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
CF. Art. 37 - parágrafo 13; 
Art. 24, § 2º da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/90
MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL;
Emenda Constitucional nº 103/2019.

continua...

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Constatação, por junta médica oficial, de limitação da capacidade física ou mental que
impeça o(a) servidor(a) de permanecer no exercício do cargo que ocupa.
Laudo médico; Atestados Médicos, se os possuir.
Relatório da chefia imediata com as atribuições do(a) servidor(a), ambiente de
trabalho, dificuldades apresentadas e outras informações que julgar importantes.

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_37_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www2.siapenet.gov.br/saude/portal/public/listaDocumentosPorTipo.xhtml;jsessionid=1FD223A202AE51668335D3C5CE31D08C.saude1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

1.É a investidura do(a) servidor(a) em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental, atestada em laudo emitido por
junta médica oficial. A readaptação será efetivada
em cargo de atribuições afins, respeitada a
habilitação exigida para ingresso, nível,
escolaridade, equivalência de vencimentos e de
carga horária e preferencialmente no órgão de
lotação do(a) servidor(a).

A Emenda Constitucional n.º 103/19 introduziu
no Texto Magno novo conceito de readaptação
nos seguintes termos: 
Art. 37 - Parágrafo treze - O(A) servidor(a)
público(a) titular de cargo efetivo poderá ser
readaptado para exercício de cargo cujas
atribuições e responsabilidades sejam
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em
sua capacidade física ou mental, enquanto
permanecer nesta condição, desde que possua a
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para
o cargo de destino, mantida a remuneração
do cargo de origem. (Parágrafo acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019 -
DOU 13.11.2019)

Quem tem a prerrogativa de indicar em qual
cargo o(a) servidor(a) será readaptado? 
Segundo o MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM
SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, o
processo será encaminhado à área de recursos
humanos para indicação dos cargos afins e suas
atribuições, respeitadas as habilitações exigidas
para o ingresso no serviço público federal,
retornando à junta oficial que indicará em qual das
opções de cargos deverá o(a) servidor(a) ser
readaptado.

READAPTAÇÃO
É a investidura do(a) servidor(a) em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, atestada em laudo emitido
por junta médica oficial. 

CF. Art. 37 - parágrafo 13; Art. 24, § 2º da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/90



READAPTAÇÃO
É a investidura do(a) servidor(a) em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, atestada em laudo emitido
por junta médica oficial. 

CF. Art. 37 - parágrafo 13; Art. 24, § 2º da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527/90

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Recondução

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1. Estabilidade no cargo federal anterior.
2. Inabilitação em estágio probatório, reintegração do ocupante anterior do cargo ou desistência de
cargo público durante o período de estágio probatório.

1) Formulário de Recondução;
2)Cópia de: Documento emitido pelo órgão que o inabilitou, comprovando a reprovação no Estágio
Probatório; ou Documento Oficial emitido pelo órgão público de lotação atual,  comprovando a
exoneração/vacância a pedido do(a) servidor(a) por motivo de desistência durante o estágio
probatório para fins de recondução, devidamente publicado em Diário Oficial. 
OU de ofício, em virtude da reintegração do ocupante anterior do cargo;
3) Portaria de vacância do órgão de origem (Unifesp); 
4) Declaração funcional do órgão anterior constando o Número da Portaria de nomeação no cargo
anterior com a data da publicação no Diário Oficial, data da posse e exercício;
5) Portaria de homologação do estágio probatório (Unifesp) ou declaração funcional equivalente.

RECONDUÇÃO
Recondução é o retorno, à atividade, do(a) servidor(a) estável ao cargo anteriormente ocupado, em
decorrência de  não aprovação em estágio probatório em outro cargo,  desistência do cargo a que
estava submetido a estágio probatório ou reintegração do ocupante anterior do cargo.

Art. 41, §2º da Constituição Federal de 1988. Artigo 20, § 2º; artigo 28, § 2º; artigos 29 e 30 da Lei nº 8.112, de 11/12/90
(DOU 12/12/90).

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 41, §2º da Constituição Federal de 1988.
Artigo 20, § 2º; artigo 28, § 2º; artigos 29 e 30 da Lei nº 8.112, de 11/12/90;
Nota Informativa COGES/DENOP/SRH/MP nº 305/2010, DE 26/05/2010.
Nota DECOR_CGU_AGU nº 117-2009-JGAS, de 26 de junho de 2009.
Nota Técnica nº 5517/2016 – MP;
Nota Informativa nº 37/2012/CGNOR/DENOP/SRH/MP.

continua...

COMO SOLICITAR

Reprovação no estágio probatório; ou
Desistência durante o estágio probatório; ou
Ato de reintegração do ocupante anterior do cargo.

O(A) Servidor(a) faz requerimento através do formulário de Recondução por meio do SEI, inclui a
documentação exigida e encaminha Coordenadoria de Mobilidade Funcional;
O processo deverá ser instruído com os seguintes documentos:

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_41_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/7944
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AGU/PRC-JT-03-2009.htm


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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1. Ocorrerá à recondução na hipótese do(a)
servidor(a) que não for aprovado no estágio
probatório ter ocupado, antes de assumir o novo
cargo, outro cargo no serviço público federal.
Nesse cargo anterior, o(a) servidor(a) já deveria
estar estável e ter se desligado através do
instituto da vacância.

2 . Após a reprovação no estágio probatório
caberá ao órgão onde o(a) servidor(a) foi
reprovado comunicar ao órgão onde o(a)
servidor(a) já era estável essa reprovação. O
órgão anterior providenciará a elaboração da
Portaria de Recondução que deverá ser publicada
no Diário Oficial da União.

3. O(A) servidor(a) tem o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para solicitar a recondução, a contar da
publicação na imprensa oficial do ato que
declarou a inabilitação do interessado no estágio
probatório ou do ato de vacância, no caso de
desistência, sendo direito do(a) servidor(a)
declinar de tal prazo.

4.No caso do cargo de origem já se encontrar
provido, o(a) servidor(a) será aproveitado em
outro cargo de atribuições e vencimentos
compatíveis com o anteriormente ocupado.

5. No caso de desistência, é necessário
requerimento do servidor junto ao órgão em que
já era estável durante o estágio probatório.

6. A recondução garante unicamente o retorno ao
cargo anteriormente ocupado, não garantindo a
preservação da lotação  e/ou local de exercício
em que se encontrava o(a) servidor(a) estável
quando solicitou a vacância para assumir outro
cargo inacumulável.

7. A lotação  e/ou local de exercício do(a)
servidor(a) reconduzido ficam a critério da
Administração Pública, conforme necessidade
do serviço, cabendo ao(a) interessado(a) na
recondução levar esse aspecto em consideração
ao decidir pelo seu retorno ao cargo federal
anterior, haja vista que poderá ser lotado ou
designado para exercer suas funções em local
diverso não apenas daquele onde se encontrava
quando deixou aquele, mas também do seu
domicílio atual.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: em caso de
desistência do estágio probatório é imprescindível
que no ATO Oficial emitido pelo órgão público de
lotação atual do(a) servidor(a) conste a
informação de que a exoneração ou vacância
ocorre a pedido do(a) servidor(a) por motivo de
desistência durante o estágio probatório para fins
de recondução.

RECONDUÇÃO
Recondução é o retorno, à atividade, do(a) servidor(a) estável ao cargo anteriormente ocupado, em
decorrência de  não aprovação em estágio probatório em outro cargo,  desistência do cargo a que
estava submetido a estágio probatório ou reintegração do ocupante anterior do cargo.

Art. 41, §2º da Constituição Federal de 1988. Artigo 20, § 2º; artigo 28, § 2º; artigos 29 e 30 da Lei nº 8.112, de 11/12/90
(DOU 12/12/90).



RECONDUÇÃO
Recondução é o retorno, à atividade, do(a) servidor(a) estável ao cargo anteriormente ocupado, em
decorrência de  não aprovação em estágio probatório em outro cargo,  desistência do cargo a que
estava submetido a estágio probatório ou reintegração do ocupante anterior do cargo.

Art. 41, §2º da Constituição Federal de 1988. Artigo 20, § 2º; artigo 28, § 2º; artigos 29 e 30 da Lei nº 8.112, de 11/12/90
(DOU 12/12/90).

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE RECONDUÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

1. O(A) servidor(a) tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para solicitar a recondução, a contar da

publicação na imprensa oficial do ato que declarou a inabilitação do interessado no estágio probatório ou

do ato de vacância, no caso de desistência, sendo direito do(a) servidor(a) declinar de tal prazo. (Alínea ‘b’

do item 10 da Nota Informativa CGNOR/DENOP/SRH/MP nº 37 de 25/01/2012).

2. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, excluindo-se da contagem o dia do começo e

incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o

vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. (Art. 66º
da Lei nº 9.784 de 29/01/1999).

3. A recondução não garante a preservação da lotação e/ou local de exercício em que se encontrava o (a)

interessado(a) no momento da vacância do cargo anterior. Após ser reconduzido, o(a) interessado(a) será

lotado(a) e/ou designado(a) para exercer suas funções conforme a necessidade da Administração. (Alínea

‘d’ do item 38 da Nota DECOR/CGU/AGU nº 117/2009 – JGAS de 26/06/2009).

4. Para aplicar a possibilidade de recondução é necessário que não tenha sido adquirida a estabilidade no

novo cargo e que se tenha adquirido estabilidade no cargo anterior. (Item 3 da Nota Técnica

COGES/DENOP/SRH/MP nº 243 de 11/03/2010).

5.  A recondução deverá se dar necessariamente para o cargo no qual o(a) servidor(a) era estável, ou seja,

cumpriu o requisito do estágio probatório e adquiriu a estabilidade, independentemente das investiduras

sem estabilização que possam ter ocorrido no ínterim. (Item 8 da Nota Técnica SEI/MP nº 892/2015).

6.  O(A) servidor(a) estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso

público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido, e ser reconduzido(a) ao cargo

inacumulável de que foi exonerado. (Súmula Administrativa AGU nº 16 de 19/06/2002).

7.  A desistência durante o estágio probatório do novo cargo configura espécie de inabilitação que também

dá ensejo à recondução. (Item 5 da Nota Técnica COGES/DENOP/SRH/MP nº 243 de 11/03/2010).

8. A recondução pressupõe a inabilitação no estágio probatório atinente ao novo cargo, quer por

desistência, quer por reprovação; logo, para que seja deferida, a inabilitação deve ser comprovada de

antemão pelo(a) interessado(a). (Alínea ‘b’ do item 38 da Nota DECOR/CGU/AGU nº 117/2009 – JGAS de

26/06/2009).
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COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE RECONDUÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

09. O(A) servidor(a), portanto, somente poderá se considerado estável no serviço público quando vier a

completar o período de estágio probatório no exercício de um cargo público, quando poderá solicitar a

recondução, caso tenha interesse, desde que tenha sido considerado(a) inapto ou que tenha desistido,

voluntariamente, do estágio probatório para o exercício de outro cargo público. (Item 10 da Nota Técnica

COGES/DENOP/SRH/MP nº 697 de 29/07/2010).

10.  A exoneração do novo cargo ocupado por si só não pode ser interpretada como expressa desistência ou

inabilitação do estágio probatório, uma vez que é dever da Administração Pública observar se este ato de

vacância decorre de inabilitação ou desistência do(a) servidor(a) do estágio probatório do cargo que

ocupava. (Alínea ‘a’ do item 10 da Nota Informativa CGNOR/DENOP/SRH/MP nº 37 de 25/01/2012).

11. O vínculo com o cargo anterior (onde se tenha adquirido estabilidade) somente se finda com a aquisição

de estabilidade no novo cargo. Não é a exoneração que promove a ruptura desse vínculo (Item 2 da Nota

Técnica COGES/DENOP/SRH/MP nº 243 de 11/03/2010).

12. Encerrado o estágio probatório e adquirida a estabilidade no cargo posterior, não há como o(a)

interessado(a) ser reconduzido. Eis que não haverá como ele preencher o requisito da inabilitação e já

estará rompido, em definitivo, o vínculo com o cargo anterior. (Alínea ‘c’ do item 38 da Nota

DECOR/CGU/AGU nº 117/2009 – JGAS de 26/06/2009).

13. A regra da recondução passa a ser de aplicação tanto para cargos estaduais, distritais, municipais, ou

mesmo federais submetidos a regimes próprios. (Item 3 da Nota Técnica COGES/DENOP/SRH/MP nº 243 de

11/03/2010).

14. O(A) servidor(a) amparado pelo instituto da recondução fará jus às férias relativas ao exercício em que

se der seu retorno, não sendo exigido novo período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício, para

efeito de concessão de férias no cargo, desde que tenha cumprido essa exigência anteriormente. (Art. 10º
da Orientação Normativa SRH nº 2 de 23/02/2011).

15.  O(A) servidor(a) que não tenha completado anteriormente o interstício de doze meses de efetivo

exercício deverá completá-lo para fins de concessão de férias após a recondução ao cargo efetivo. (Art. 10º,
§ único da Orientação Normativa SRH nº 2 de 23/02/2011).

16. Encontrando-se provido o cargo de origem, o(a) servidor(a) será aproveitado em outro, de atribuições e

vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. (Art. 29º, § único da Lei nº 8.112/90).
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Local e data

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE RECONDUÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Assinatura 

Eu,                                                                                                                                            , estou ciente e de

acordo com as orientações acima quanto aos procedimentos de Recondução e também ações dela

decorrentes e que somente a Portaria de Recondução poderá autorizar minha movimentação

funcional.

17. Requisitos: 

17.1 Estabilidade no cargo federal anterior.

17.2. Inabilitação em estágio probatório, reintegração do(a) ocupante anterior do cargo ou desistência de

cargo público durante o período de estágio probatório.

18. Documentos Necessários:
18.1) Formulário de Recondução;

18.2)Cópia de: Documento emitido pelo órgão que o inabilitou, comprovando a reprovação no Estágio

Probatório; ou Documento Oficial emitido pelo órgão público de lotação atual,   comprovando a

exoneração/vacância a pedido do(a) servidor(a) por motivo de desistência durante o estágio probatório

para fins de recondução, devidamente publicado em Diário Oficial.

OU de ofício, em virtude da reintegração do ocupante anterior do cargo;

18.3) Portaria de vacância do órgão de origem (Unifesp);

18.4) Declaração funcional do órgão anterior constando o Número da Portaria de nomeação no cargo

anterior com a data da publicação no Diário Oficial, data da posse e exercício;

18.5) Portaria de homologação do estágio probatório (Unifesp) ou declaração funcional equivalente.

19. O(A) servidor(a) fica ciente que é de sua responsabilidade de, quando for o caso, requerer o adicional de

insalubridade, raio x ou radiação ionizante para a nova lotação, caso julgue pertinente, junto ao SESMT em

formulário próprio segundo orientações e procedimentos do DRH - Departamento de Recursos Humanos.
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NOME CIVIL :

NOME SOCIAL:

CARGO QUE OCUPAVA NA UNIFESP:

MATRÍCULA SIAPE UNIFESP:

REGISTRO FUNCIONAL UNIFESP:

TELEFONE:

EMAIL:

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECONDUÇÃO

1.DADOS DO SERVIDOR(A)

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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Local e data Assinatura  do Servidor(a)

Eu,                                                                                                                                            , Venho solicitar

recondução ao cargo efetivo anteriormente ocupado na Universidade Federal de São Paulo, nos

termos do disposto no art. 29º, inciso I, da Lei 8.112/90, a partir de  ___ /___ /_____.

Portaria MPOG 233/2010



RedistribuiçãoRedistribuição

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR
Tendo em vista a disponibilização de novo canal de recebimento dos processos junto ao
Protocolo Central do MEC, a partir de 01/01/2020 os processos de redistribuição abertos
na Unifesp são instruídos exclusivamente na forma de Processo eletrônico pelo SEI -
Sistema Eletrônico de Informações.

IMPORTANTE: Imprescindível o cumprimentos dos requisitos

Servidor(a) da Unifesp com interesse em ir para outra IFE:
1- O(A) servidor(a) da Unifesp deve entrar em contato com a IFE pretendida e verificar o
interesse da mesma em recebê-lo como servidor(a);

2- A IFE deve encaminhar um ofício manifestando o interesse em receber o(a) servidor(a),
e contendo o código de vaga que será utilizado na transferência (exigência legal).

Servidor(a) de outra IFE com interesse de vir para Unifesp:
1- Para abertura de processo de redistribuição nesta instituição, deverá ser encaminhada a
documentação relacionada na seção Documentação Exigida, pelo email: 
mobilidade.servidor@unifesp.br

REDISTRIBUIÇÃO
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Art. 37 da Lei 8112/90; Alterada pela Lei nº 9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº 79/02 e Regimento Interno;
Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do Planejamento; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

REQUISITOS
1.Interesse da Administração;
2.Existência de cargo efetivo vago ou ocupado, para dar em contrapartida;
3.Equivalência de vencimentos;Manutenção da essência das atribuições do cargo;
4.Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
4.Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
5.Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou
entidade;
6.No caso de cargo vago, a inexistência de concurso público em andamento ou em vigência
para as especialidades dos cargos interessados na redistribuição, a fim de resguardar os
interesses de candidatos(as) aprovados(as), e no caso de cargo ocupado, a concordância
expressa do(a) servidor(a).

continua...



DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Formulário de Redistribuição devidamente
preenchido (clique aqui);

Currículo Lattes ou simplificado;

Carta de intenção do(a) servidor(a);

Declaração emitida pela unidade de gestão de
pessoas do órgão de origem, contendo:

Para abertura de processo de redistribuição nesta
instituição, deverá ser encaminhada a
documentação abaixo relacionada, pelo e-
mail: mobilidade.servidor@unifesp.br

a) Cargo;
b) Lotação atual;
c) Situação funcional do(a) servidor(a);
d) Licenças e afastamentos em andamento e
anteriores;
e) Tempo de serviço no órgão e no Serviço
Público Federal;
f) Documento de aprovação do(a) servidor(a) no
Estágio Probatório;
g) Documento comprovando que o(a) servidor(a)
não responde Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar (PAD);
h) Documento comprovando que o(a) servidor(a)
não recebeu nenhuma das penalidades previstas
no art. 127, da Lei 8.112/90, nos últimos 12 (doze)
meses

A Coordenadoria de Mobilidade Funcional ao
receber a referida documentação procederá com
a conferência dos mesmos e estando a
documentação correta, conforme exigência desta
instituição, realizará a abertura de processo
eletrônico SEI; Informará ao servidor(a), por meio
do mesmo endereço eletrônico no qual recebeu a
documentação, a respectiva numeração sob o
qual o processo tramitará.

REDISTRIBUIÇÃO
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Art. 37 da Lei 8112/90; Alterada pela Lei nº 9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº 79/02 e Regimento Interno;
Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do Planejamento; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 37 da Lei nº 8.112/90,   Alterada pela Lei nº
9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº
79/02 e Regimento Interno.

Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do
Planejamento.

Regulamento de Mobilidade Funcional da Unifesp
Art. 16 a 23;

Ofício‐Circular nº. 2/2017/CGH/DIFES/SESU/
SESU‐MEC

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/docs_oficiais/Notas%20T%C3%A9cnicas/NT398_MP_2009.pdf
https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/Mobilidade/regulamento_mobilidade_set19.pdf


INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Com base no Regulamento de Movimentação
Funcional da Unifesp

Quem tem a competência para autorizar os
atos de Redistribuição no âmbito da Unifesp?

O(A) Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas
possui delegação de competência para autorizar o
ato de redistribuição no âmbito da Unifesp.

Quais as modalidades de redistribuição
realizadas pela Unifesp?

Art. 16 - Parágrafo segundo: A redistribuição dos
servidores é realizada por meio de fluxo contínuo
ou processo seletivo por Edital específico e
somente se efetivará após a publicação da
Portaria de redistribuição emitida pelo MEC, no
Diário Oficial da União (DOU).

Em qual circunstância não será concedida
Redistribuição?

Art. 16 - Parágrafo primeiro: Em nenhuma
hipótese ocorrerá redistribuição de servidor(a) da
Unifesp para outras instituições sem contrapartida
de vaga, ressalvados os casos previstos na
legislação vigente.

Art. 17: 
I – durante o período do estágio probatório;
II – quando o(a) servidor(a) tiver sido redistribuído
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;
III – quando o(a) servidor(a) estiver respondendo
a processo administrativo disciplinar ou
sindicância.

Após quanto tempo um(a) servidor (a)
redistribuído pode pleitear nova redistribuição
na Unifesp?

Art. 18. O(A) servidor(a) redistribuído para a
Unifesp deverá permanecer por um período de 24
(vinte e quatro) meses na Universidade, sendo
vedada nova redistribuição nesse período,
ressalvados os casos previstos na legislação
vigente.

REDISTRIBUIÇÃO
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Art. 37 da Lei 8112/90; Alterada pela Lei nº 9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº 79/02 e Regimento Interno;
Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do Planejamento; Regulamento de Movimentação Funcional da Unifesp



REDISTRIBUIÇÃO
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Art. 37 da Lei 8112/90; Alterada pela Lei nº 9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº 79/02 e Regimento Interno;
Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do Planejamento; Regulamento de Movimentação Funcional da Unifesp

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L
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REDISTRIBUIÇÃO
É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

Art. 37 da Lei 8112/90; Alterada pela Lei nº 9.527/97; Regulamentada pela Portaria MPOG nº 79/02 e Regimento Interno;
Nota Técnica nº 398/2009 do Ministério do Planejamento; Regulamento de Movimentação Funcional da Unifesp

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Data e Local Assinatura 

Eu,                                                                                                                                        , estou ciente que a

Unifesp  não possui disponibilidade orçamentária para a concessão de Ajuda de Custo e declaro, sob

as penas da lei, que as informações e documentos apresentados por mim são verdadeiros e

autênticos, e que responderei civil, penal e administrativamente em caso de declarações falsas.

Currículo Lattes ou simplificado;

Carta de intenção do(a) servidor(a);

Declaração emitida pela unidade de gestão de pessoas do órgão de origem, contendo:

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na

obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao servidor(a) de ser redistribuído, tratando-se

apenas de expectativa da respectiva movimentação funcional para a Universidade Federal de São Paulo -

UNIFESP;

2. Caso haja concurso válido com banco de aprovados, torna-se inviável a redistribuição de servidores(as)

de outra IFE para a UNIFESP, tendo como contrapartida código de vaga desocupado;

3. O(A) servidor(a) terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação da portaria, para a

retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o

deslocamento para a nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);

4. O(A) servidor(a) redistribuído para a UNIFESP somente poderá ser redistribuído novamente após o período

de 24 meses, conforme o art. 17, II do Regulamento de Movimentação Funcional no âmbito da UNIFESP.

5. Documentos exigidos: 

1.

2.

3.

a) Cargo;    b) Lotação atual;      c) Situação funcional do(a) servidor(a);

d) Licenças e afastamentos em andamento e anteriores;

e) Tempo de serviço no órgão e no Serviço Público Federal;

f) Documento de aprovação do(a) servidor(a) no Estágio Probatório;

g) Documento comprovando que o(a) servidor(a) não  responde Sindicância e Processo Administrativo

Disciplinar (PAD);

h) Documento comprovando que o(a) servidor(a) não  recebeu nenhuma das penalidades previstas no art.

127, da Lei 8.112/90, nos últimos 12 (doze) meses

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS
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NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

CPF:

TELEFONE: EMAIL:

INSTITUIÇÃO :

LOTAÇÃO:

TELEFONE :

Estou ciente e de acordo com as orientações básicas constantes na página 1 deste formulário, e que o

instituto da redistribuição  previsto no art. 37 da Lei n. 8.112/1990 deverá observar os seguintes preceitos:

interesse da administração; equivalência de vencimentos; manutenção da essência das atribuições do cargo;

vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; mesmo nível de escolaridade,

especialidade ou habilitação profissional; e, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades

institucionais do órgão ou entidade.

Data e Local

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE REDISTRIBUIÇÃO

Assinatura 

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

EMAIL:

2.INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

3.CAMPUS PRETENDIDO

REITORIA

SÃO PAULO

B. SANTISTA

GUARULHOS

DIADEMA

OSASCO

ZONA LESTE

HU I

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HU II

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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Reintegração

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR
Se decorrente de decisão administrativa: a instrução do processo será por meio do SEI
- Sistema eletrônico de informações - e deverá conter deliberação da autoridade
competente determinando a reintegração com base em justificativas legais para a
invalidação da demissão;
Se decorrente de decisão judicial: comunicado da ATLN - Assessoria Técnica em
Legislação e Normas e/ou da Procuradoria Federal e Parecer de Força Executória por
meio do Sistema SEI.

1.

2.

REINTEGRAÇÃO
É a reinvestidura do(a) servidor(a) estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens

Artigos 21, 28 e 110, I, da Lei nº 8.112, de 11/12/90;  Artigo 41, §2º da Constituição Federal de 1988.

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Artigos 21, 28 e 110, I, da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90);
Artigo 41, §2º da Constituição Federal de 1988; 
Nota Técnica nº 299/2010/COGES/DENOP/SRH/MP;

continua...

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Se decorrente de decisão administrativa: autorização do Reitor(a) determinando a
reintegração do(a) servidor(a) com base em justificativas legais que levaram à
invalidação da sua demissão.
Se decorrente de decisão judicial: Cópia da decisão judicial que determinou a
reintegração do(a) servidor(a), bem como análise e parecer da Procuradoria Federal
quanto à força executória da decisão

Decisão administrativa ou judicial de invalidação da demissão de servidor(a) estável.

Documentação necessária:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_41_.asp


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

1.O direito de requerer reintegração está sujeito à
prescrição quinquenal.

2. A Reintegração só alcança servidor(a) estável.

3. Se o cargo anteriormente ocupado tiver sido
extinto, o(a) servidor(a) ficará em disponibilidade,
observado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei
nº 8112/90.

4. Se o cargo anteriormente ocupado se encontrar
provido, seu eventual ocupante será reconduzido
ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou
aproveitado(a) em outro cargo ou posto em
disponibilidade.

5. O(A) servidor(a) amparado pelo instituto da
reintegração fará jus às férias relativas ao
exercício em que se der seu retorno, não sendo
exigido novo período aquisitivo de doze meses de
efetivo exercício, para efeito de concessão de
férias no cargo, desde que tenha cumprido essa
exigência anteriormente. (Orientação Normativa
SRH nº 2, de 23/02/2011)

REINTEGRAÇÃO
É a reinvestidura do(a) servidor(a) estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens

Artigos 21, 28 e 110, I, da Lei nº 8.112, de 11/12/90;  Artigo 41, §2º da Constituição Federal de 1988.



REINTEGRAÇÃO
É a reinvestidura do(a) servidor(a) estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens

Artigos 21, 28 e 110, I, da Lei nº 8.112, de 11/12/90;  Artigo 41, §2º da Constituição Federal de 1988.

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Remoção

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR

Por meio do sistema SEI - Formulário de Remoção a Pedido -  O(A) servidor(a) deverá
preencher, informar a condição com ou sem contrapartida de vaga ou permuta; deverá
ser assinado pelo(a) servidor(a) e sua chefia; após, encaminhar o processo para
Coordenadoria de Mobilidade Funcional. 
Caso o(a) servidor(a) não possua acesso, poderá preencher o Formulário de Remoção,
seguir as orientações acima de preenchimento e assinatura, digitalizar e enviar por
meio eletrônico à Coordenadoria de Mobilidade Funcional
(mobilidade.servidor@unifesp.br);
Por último, considerando ainda a impossiblidade de acesso ao SEI pelo(a) servidor(a),
este, com o Formulário preenchido e cumprida as orientações no item 1, poderá ser
entregue na unidade de Recursos Humanos de seu Campus, o qual digitalizará o
formulário e procederá com a abertura do processo SEI e despacho à Coord. de
Mobilidade Funcional.

Poderá ocorrer a pedido do(a) servidor(a), para outra localidade, independentemente de
interesse da administração, e nos demais casos previstos em lei: acompanhamento de
cônjuge, por motivo de saúde, de Ofício (determinação administrativa, independentemente
da vontade do(a) servidor(a), no interesse da Administração).

1.

2.

3.

REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 36 da Lei 8112/1990; 
Arts. 2 à 15 do Regulamento de Mobilidade Funcional da Unifesp - RMFU;

continua...

REQUISITOS

Necessário concluir a  1ª avaliação do estágio do probatório, ou seja, após 12 (doze)
meses de ingresso no cargo;
O(A) servidor(a) já removido, somente poderá solicitar nova remoção após 24 (vinte e
quatro) meses;

Remoção a pedido: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/Mobilidade/regulamento_mobilidade_set19.pdf


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

O que é a Remoção?

Art. 36. Lei 8112/90 -  Remoção é o deslocamento
do(a) servidor(a), a pedido ou de ofício, no âmbito
do mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede.

Sob quais modalidade a remoção poderá
ocorrer?
Parágrafo único. Para fins do disposto neste
artigo, entende-se por modalidades de remoção: 

I - de ofício, no interesse da Administração; 
II - a pedido, a critério da Administração; 
III - a pedido, para outra localidade, independen-
temente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a),
também servidor(a) público(a) civil ou militar, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do(a) servidor(a), cônjuge,
companheiro(a) ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por junta
médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na
hipótese em que o número de interessados(as) for
superior ao número de vagas, de acordo com
normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade
em que aqueles estejam lotados.

Nos dois primeiros casos (remoção de ofício e
remoção a pedido, a critério da Administração) o
deslocamento poderá ocorrer com ou sem
mudança de sede (o(a) servidor(a) poderá
permanecer no mesmo município, ou se deslocar
para outro). No último caso (a pedido,
independentemente do interesse da
Administração), a remoção será sempre com
mudança de sede.

▪  As duas primeiras formas de remoção são
discricionárias; por outro lado, na remoção a
pedido, independentemente do interesse da
Administração, o(a) servidor(a) possui direito à
remoção, ou seja, se estiverem presentes os
requisitos legais, a decisão da autoridade será
vinculada.

▪ Na remoção de ofício (somente nela), desde que
haja mudança de sede, o(a) servidor(a) possuirá o
direito à ajuda de custo, prevista no art. 53 da Lei
8.112/1990.

O STF e o STJ possuem interpretação ampliativa
da remoção prevista no art. 36, III, “a” (para
acompanhar cônjuge ou companheiro(a)). A
legislação determina que um conjuge (vamos
chamálo de “A”) seja deslocado no interesse da
Administração para que o outro cônjuge seja
deslocado para acompanhá-lo (este será “B”).
Para ocorrer a remoção, “A” deve ser servidor(a)
público(a) ou empregado(a) público(a) (ampliação
do conceito), de qualquer dos Poderes, e de
qualquer ente da Federação (União, estados, DF
e municípios). Por outro lado, “B” deve estar
submetido à Lei 8.112/1990, ou seja, deve ser
servidor público federal (STF, MS 23.058/DF; STJ
MS 14.195/DF).1



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Quem tem a competência para autorizar os
atos de Remoção no âmbito da Unifesp,
conforme e Regulamento referente a
movimentação de servidores da Unifesp?
Art. 4. (RMFU) São competentes para autorizar a
remoção de servidores(a), respectivamente:
I – O(A) Reitor(a), em se tratando de remoção de
Ofício;
II – O(A) Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas,
nos demais casos.

Em qual circunstância não será concedida
Remoção?
Art. 9. Não será concedida remoção no âmbito da
Unifesp nas seguintes hipóteses:
I – anterior aos 12 meses, ou seja, antes da 1ª
avaliação do estágio do probatório;
II – quando o(a) servidor(a) tiver sido removido(a)
nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

Em quais circunstâncias poderá ser Remoção
a Pedido Independente do Interesse da
Administração?
Art. 11. O(A) servidor(a) poderá ser removido(a) a
pedido para outra localidade no âmbito da Unifesp
para acompanhar cônjuge ou companheiro, que
conste nos seus assentamentos funcionais,
também servidor(a) público(a) civil ou militar, de
quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado(a) no interesse da Administração.

Art. 12. O procedimento de remoção de que trata
o art. 11 deverá ser instaurado
administrativamente com a seguinte
documentação:
I - requerimento de remoção;
II - cópia da Certidão de casamento ou declaração
de união estável;
III - documento que comprove o deslocamento no
interesse da Administração do cônjuge ou
companheiro(a).

Art. 13. O(A) servidor(a) poderá ser removido a
pedido para outra localidade por motivo de
saúde pessoal, do seu cônjuge,
companheiro(a) ou dependente que viva às
suas expensas e conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por
Junta Médica Oficial.

§ 1º A Coordenadoria de Mobilidade Funcional da
ProPessoas encaminhará o processo de
remoção à Coordenadoria de Segurança,
Medicina do Trabalho e Perícias Médicas (Sesmt)
para a emissão de Laudo Pericial.
§ 2º O laudo emitido é indispensável para análise
do pedido e deverá, necessariamente,
atestar a existência da enfermidade que
fundamenta o pedido de remoção.
§ 3º Após a emissão do laudo, o processo seguirá
para a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da
ProPessoas.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Art. 14. (RMFU) A remoção dos Docentes se dará
nas seguintes hipóteses:

I – de um para outro Departamento da mesma
Unidade Universitária da Unifesp;

II – dentro da Unifesp: de uma Unidade
Universitária para outra do mesmo Campus;

III – dentro da Unifesp: de um para outro Campus;

§ 1º Na hipótese a que se refere o inciso I deste
artigo, deverá haver aprovação de ambos os
Conselhos de Departamento e decisão favorável
da respectiva Congregação da Unidade
Universitária.

§ 2º Na hipótese a que se refere o inciso II e III,
deverá haver aprovação nas Congregações,
Conselhos de Campi e Conselho de Gestão com
Pessoas (ConPessoas).

Da Remoção na Carreira dos Técnicos-
Administrativos em Educação (TAEs)
Art. 15. A remoção dos TAEs se dará nas
seguintes hipóteses:
I – de um para outro Departamento da mesma
Unidade Universitária da Unifesp;
II – dentro da Unifesp: de uma Unidade
Universitária para outra do mesmo Campus;
III – dentro da Unifesp: de um para outro Campus;

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas acima
deverá haver concordância das respectivas
chefias imediatas, chefes de Departamento,
Diretorias Administrativa, Infraestrutura ou
Acadêmica, Conselho de Departamento,
Congregação da Unidade Universitária ou
Conselho de Campus e do Conselho Gestor/HU,
no âmbito do Hospital Universitário.



REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...



REMOÇÃO
É o deslocamento do(a) servidor(a) (a pedido ou de ofício) no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

Art. 36 da Lei 8112/90; Regulamento de movimentação Funcional da Unifesp - RMFU

FLUXO PROCESSUAL

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L



Data e Local

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO - ORIENTAÇÕES BÁSICAS

Assinatura 

Eu,                                                                                                                                            , estou ciente e de

acordo com as orientações acima quanto aos procedimentos de Remoção e também ações dela

decorrentes e que somente a Portaria de Remoção poderá autorizar minha movimentação funcional.

1. O preenchimento do formulário anexo, e envio da documentação abaixo relacionada, não implicará na

obrigatoriedade da movimentação, nem gerará o direito ao(a) servidor(a) de ser removido(a), tratando-se

apenas de expectativa da respectiva movimentação funcional no âmbito da Universidade Federal de São

Paulo - UNIFESP;

2. Em caso de mudança de município, o(a) servidor(a) terá, no máximo, trinta dias de prazo, contados da

publicação da portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse

prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede (Art. 18 da Lei 8112/1990);

3. O(A) servidor(a) removido somente poderá ser removido(a) novamente após o período de 24 meses,

conforme o art. 17, II do Regulamento de Movimentação Funcional no âmbito da UNIFESP.

4. Caso o(a) servidor(a) receba adicional de insalubridade, raio x ou radiação ionizante no setor em que esta

lotado atualmente, este recebimento será interrompido no ato da mudança para outro setor; Este

procedimento decorre da necessidade de evitar recebimento indevido do adicional de insalubridade, raio x

ou radiação ionizante que até o momento faço jus, ocorrendo a possibilidade de devolução aos cofres

públicos dos valores recebidos indevidamente;

5. O(A) servidor(a) fica ciente que é de sua responsabilidade requerer o adicional de insalubridade, raio x ou

radiação ionizante para a nova lotação, caso julgue pertinente, junto ao SESMT em formulário próprio

segundo orientações e procedimentos do DRH - Departamento de Recursos Humanos.

6. Caberá a Unidade de Gestão com Pessoas do Campus do(a) servidor(a) informar a Coordenadoria
de Mobilidade Funcional os Centro de Custos de 09 e 13 digitos e as UORG´s correspondentes as
lotações informadas pelo servidor na páginas 02 E 03 deste Formulário (origem e destino).
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NOME CIVIL:

NOME SOCIAL:

CARGO:

MATRÍCULA SIAPE:

EMAIL:

TELEFONE:

COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE REMOÇÃO

1.DADOS DO(A) SERVIDOR(A)

2.LOTAÇÃO DE ORIGEM

SEM CONTRAPARTIDA DE VAGA

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:

CONTRAPARTIDA DE VAGA: COM CONTRAPARTIDA DE VAGA

Data e Local Assinatura da Chefia Imediata

REGISTRO FUNCIONAL:

3.PEDIDO DE REMOÇÃO

NOME DA UNIDADE / CAMPUS DE LOTAÇÃO PRETENDIDA:

JUSTIFICATIVA:

RECIPROCIDADE
JUSTIFICATIVA:

Portaria MPOG 233/2010



COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL
Universidade Federal de São Paulo

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

FORMULÁRIO DE REMOÇÃO

4.LOTAÇÃO DE DESTINO

Rua Sena Madureira, nº 1.500,  Térreo, Vila Clementino, São Paulo, SP. -  Cep 04021-000
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RESPONSÁVEL PELA LOTAÇÃO DE DESTINO

MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRAPARTIDA :

5.DEFERIMENTO

DEFERIDO INDEFERIDO

PARA PREENCHIMENTO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO OU DO DIRETOR DO CAMPUS DE ORIGEM:

Local e data Assinatura Diretor(a) de Departamento 
ou do Campus de destino

Local e data Assinatura do(a) chefe do departamento
ou do(a) Diretor(a) do Campus de origem

UNIDADE DE LOTAÇÃO :

E-MAIL DA CHEFIA:

 CAMPUS:

HORÁRIO:



Requisição

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



DEFINIÇÕES
Requisitado: órgão ou entidade de origem do agente público requisitado;
Requisitante: órgão ou entidade, que possui poder legal de requisição, no qual o agente
público exercerá suas atividades.

REQUISIÇÃO
Ato irrecusável que implica a alteração do exercício do(a) servidor(a) ou empregado(a)
público(a), sem alteração da lotação no órgão de origem

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 93 da Lei n° 8.112/90; 
Decreto Nº 9.144 de 22 de agosto de  2017;
Decreto nº 9.162 de 27 de setembro de 2017; 
Decreto n°9.707 de 11 de fevereiro de 2019; 
Portaria nº 357 de 02 de setembro de 2019;
Portaria MEC nº 1.128 de 15/12/2015; 
Portaria MEC nº 136 de 14/03/2016; 
Art. 105 da Lei 13.328/2016;

continua...

COMO SOLICITAR
A solicitação de Requisição deverá ser apresentada a autoridade máxima do órgão, nos moldes do
Anexo IIII do Decreto 9.144/17.

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
O agente público poderá ser requisitado para ter exercício em outro órgão dos Poderes da União
que possua prerrogativa legal de requisição.
Segundo o §1º do Decreto 9.144/17, a solicitação de requisição de que trata o deverá ser
apresentado nos moldes do Anexo III e observará a disponibilidade de perfil de servidor(a) ou
empregado(a) que atenda a necessidade dos serviços do órgão requisitante.
O §2º dispõe que a requisição deve ser efetivada por meio de portaria, publicada, quando couber,
no Diário Oficial da União, conforme o Anexo IV.
Segundo o Art. 10. compete ao órgão ou à entidade requisitante acompanhar a frequência do
agente público durante o período da requisição e informar ao órgão requisitado qualquer
ocorrência, inclusive faltas não justificadas ou em desacordo com a legislação vigente.
A requisição independe de exercício de cargo em comissão ou de função de confiança (Art. 11. do
Decreto 9.144/17).
Ofício emitido pela autoridade máxima do órgão ou entidade requisitante, devendo conter
justificativa da necessidade de requisição e especificação das atividades a serem desenvolvidas
pelo(a) servidor(a);
Ofício da autoridade máxima da Universidade requisitada  solicitando efetivação do ato ao
Ministério da Educação.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9707.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-357-de-2-de-setembro-de-2019-214303662
http://www.lex.com.br/legis_27074889_PORTARIA_N_1128_DE_15_DE_DEZEMBRO_DE_2015.aspx
http://www.lexeditora.com.br/legis_27105683_PORTARIA_N_136_DE_14_DE_MARCO_DE_2016.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

Necessária manifestação do
servidor(a)/empregado(a) público(a) que
concorda/tem interesse na movimentação;

De acordo com a Portaria nº 193/2018-MP, o
processo deve ser instruído com: 
I. justificativa clara e objetiva de que a
movimentação contribuirá para o desenvolvimento
das atividades executadas pelo órgão ou entidade; 
II. necessidade do perfil profissional solicitado em
razão de suas características e qualificações; e
III. compatibilidade das atividades a serem
exercidas com o cargo ou emprego de origem do
agente público.

A solicitação de servidor(a) para exercício na
Presidência da República ou respectivos órgãos
integrantes, Justiça Eleitoral durante período
das Eleições e Advocacia-Geral da União são
irrecusáveis, por se tratar de requisição.

A requisição deve atender a critérios da
excepcionalidade e da temporariedade, razão pela
qual é precisa constar período certo e previamente
determinado, justificativa da necessidade de
requisição e especificação do trabalho a ser
desenvolvido pelo servidor requisitado. 

O órgão ou entidade que recebeu o pedido de
requisição não está obrigado a disponibilizar
servidor(a) nominalmente identificado, ficando sob
sua responsabilidade a escolha, entre aqueles que
detenham as qualidades técnicas necessárias para
desempenhar as atividades pretendidas pelo
requisitante.

A requisição de servidor(a) para ter exercício na
Presidência da República, e respectivas
secretarias, é irrecusável, por tempo
indeterminado e deverá ser prontamente atendida
(excetuados casos previstos em leis específicas,
mencionadas no ofício que requisita o servidor).

Art. 3º Decreto 9.144/17 - Na requisição, não há
necessidade de concordância do órgão ou da
entidade de origem.

§ 1º A requisição implica a transferência do
exercício do agente público, sem alteração da
lotação no órgão de origem.

§ 2º Exceto se houver disposição em contrário,
aplicam-se à requisição todas as regras sobre
cessão constantes deste Decreto.

Por meio da Portaria MEC 404 de 23/04/2009,
publicada em DOU de 07/05/2009, o Ministro de
Estado da Educação subdelegou competência
aos Reitores da Universidade Federais para
em suas áreas, autorizarem a Cessão de
servidores; 

REQUISIÇÃO
Ato irrecusável que implica a alteração do exercício do(a) servidor(a) ou empregado(a)
público(a), sem alteração da lotação no órgão de origem

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019
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LEI Nº 9.020, DE 30 DE MARÇO DE 1995.

O(A) Defensor(a) Público(a)-Geral da União
poderá requisitar servidores(as) de órgãos e
entidades da Administração Federal,
assegurados ao requisitado todos os direitos e
vantagens a que faz jus no órgão de origem,
inclusive promoção.

Parágrafo único - A requisição de que trata este
artigo é irrecusável e cessará até noventa dias após
a constituição do Quadro Permanente de Pessoal
de apoio da Defensoria Pública da União. (Lei
no 9.020/1995)

Quanto à Advocacia-Geral da União: Art. 47. O
Advogado-Geral da União pode requisitar
servidores(as) dos órgãos ou entidades da
Administração Federal, para o desempenho de
cargo em comissão ou atividade outra na
Advocacia-Geral da União, assegurados ao
servidor todos os direitos e vantagens a que faz jus
no órgão ou entidade de origem, inclusive
promoção. (Lei Complementar no 73/1993)

Art. 5. As requisições do Advogado-Geral da União,
na forma do art. 47 da Lei Complementar no 73, de
1993, serão irrecusáveis até que seja constituído o
quadro de pessoal de atividades auxiliares da
Advocacia-Geral da União (Lei 8682/1993).

No que tange ao Ministério Público da União:
Art. 8. Para o exercício de suas atribuições, o
Ministério Público da União poderá, nos
procedimentos de sua competência:[…]

III – requisitar da Administração Pública serviços
temporários de seus(suas) servidores(as) e meios
materiais necessários para a realização de
atividades específicas; (Lei Complementar
no 75/1993)

Art. 26. As requisições de pessoal para ter
exercício na Presidência da República serão
feitas por intermédio da Casa Civil da
Presidência da República (DECRETO Nº 9.678,
DE 2 DE JANEIRO DE 2019).

Parágrafo único. As requisições de que trata
o caput são irrecusáveis, por tempo
indeterminado, e deverão ser prontamente
atendidas, exceto nos casos previstos em lei.

REQUISIÇÃO
Ato irrecusável que implica a alteração do exercício do servidor ou empregado público, sem
alteração da lotação no órgão de origem

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp75.htm
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57759469
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MODELO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE REQUISIÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº X.XXX, DE XX DE XXXX DE XXXX

O(A) Reitor(a) da Universidade Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria
nº 404 de 23.04.2009, considerando o disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
com redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto
nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, bem como no art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, resolve:

Art. 1º Autorizar à requisição do servidor do quadro de pessoal permanente da Universidade Federal de
São Paulo, na forma abaixo indicada:
Nome: XXXXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXX
Para: Procuradoria Regional Federal da 3ª. Região - SP
Cargo/Função a ser ocupada: Não informado
Amparo Legal: art. 93 da Lei nº 8.112, de 1990, Decreto nº 4.050, de 2001 e art. 47 da Lei Complementar
nº 73, de 1993.
Responsabilidade do ônus: Órgão Cedente
Processo: XXXXXXXXXXXX

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REITOR(A)

REQUISIÇÃO
Ato irrecusável que implica a alteração do exercício do(a) servidor(a) ou empregado(a)
público(a), sem alteração da lotação no órgão de origem

Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019
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Art. 93 da Lei n° 8.112/90; Decreto n° 9144/17; Decreto nº 9.707 de 11/02/2019; Portaria 357 de 03/09/2019
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Reversão

MANUAL DE MOBILIDADE
FUNCIONAL



COMO SOLICITAR
O(A) servidor(a) deverá realizar a solicitação diretamente na Unidade de Gestão com
Pessoas do seu Campus, ou Diretamente no Departamento de Recursos Humanos da
Unifesp ou Coordenadoria de Recursos Humanos do Hospital Universitário . Deverá ser
acompanhada de Laudo Médico Pericial.

1.

REVERSÃO
É o retorno à atividade de servidor(a) aposentado(a) por invalidez, quando, por Junta Médica
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Artigo 25, 27 e 103 da Lei nº 8.112/90; Decreto nº 3.644, de 30/10/2000; Nota Técnica MP nº 6.825, de 07/06/2016

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

FUNDAMENTO LEGAL
Artigos 25, 27 e 103 da Lei nº 8.112/90, de 11/12/90;
Decreto nº 3.644, de 30/10/2000;
Portaria do MEC nº 1.595, de 31/05/2002;

continua...

REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Documentação: Laudo médico da perícia ou Junta médica do SESMT

1. Insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez.
2. A aposentadoria voluntária tenha ocorrido nos 5 (cinco) anos anteriores à solicitação.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

C O O R D E N A D O R I A  D E  M O B I L I D A D E  F U N C I O N A L

continua...

1. A reversão dar-se-á: (Art. 2º do Decreto nº
3.644/2000)
a) Quando cessada a invalidez, por declaração de
junta médica oficial, que torne insubsistentes
os motivos da aposentadoria; ou

b) No interesse da administração, desde que seja
certificada pelo órgão ou entidade a aptidão física
e mental do servidor para o exercício das
atribuições inerentes ao cargo.

2. Se a reversão for motivada por término da
invalidez, encontrando-se provido o cargo, o(a)
servidor(a) exercerá suas atribuições como
excedente de lotação. (Art. 2º, § 1º do Decreto nº
3.644/2000);

3. A reversão por interesse da administração,
somente poderá ocorrer mediante solicitação
do(a) servidor(a) e desde que: (Art. 25, inciso II da
Lei nº 8.112/90, incluído pela MP nº 2.225-
45/2001);
a) a aposentadoria tenha sido voluntária;
b) estável quando na atividade;
c) a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 (cinco)
anos anteriores à solicitação; e
d) haja cargo vago.

4. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no
cargo resultante de sua transformação. (Art. 25, §
1º da Lei nº 8.112/90, incluído pela MP nº 2.225-
45/2001);

5. São assegurados ao(a) servidor(a) que reverter
à atividade os mesmos direitos, garantias,
vantagens e deveres aplicáveis aos
servidores(as) em atividade. (Art. 8º do Decreto nº
3.644/2000)

6. A Lei complementar nº 152, de 2015, que
alterou a aposentadoria compulsória de 70
(setenta) para 75 (setenta e cinco) anos de idade,
revogou tacitamente o art. 27 da lei nº 8.112/90,
que impõe como limite de idade para o exercício
do direito de reversão os 70 (setenta) anos de
idade, de forma que em decorrência dessa Lei
Complementar, passa a ser de 75 (setenta e
cinco) anos de idade: (Item 7 da Nota Técnica MP
nº 6825/2016)

a) Os(As) servidores(as) públicos(as) que se
aposentaram voluntariamente, antes da edição da
Lei Complementar nº 152 de 2015 possuem o
direito à reversão, respeitados os requisitos,
preceituado no art. 25, II, da Lei nº 8.112, de
1990.

b) O intuito da reversão não se aplica aos(as)
servidores(as) públicos(as) que se aposentaram
compulsoriamente antes da vigência da Lei
Complementar nº 152, de 3 de dezembro de
2015.

c) Considera-se a data da publicação da Lei
Complementar nº 152, de 2015, qual seja, 4 de
dezembro de 2015, como marco temporal para
aplicação da idade de 75 (setenta e cinco)
para aposentadoria compulsória aos(as)
servidores(as) públicos(as).

REVERSÃO
É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

Artigo 25, 27 e 103 da Lei nº 8.112/90; Decreto nº 3.644, de 30/10/2000; Nota Técnica MP nº 6.825, de 07/06/2016
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REVERSÃO
É o retorno à atividade de servidor(a) aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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