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Apresentação 
 

 A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, diante da necessidade de mais clareza 

sobre a operacionalização dos procedimentos relacionados à Gestão de Pessoas do Ifal, 

organizou este manual com o propósito de orientar sobre os procedimentos e fluxos dos 

processos relacionados à vida funcional dos servidores do Ifal. 

 As informações estão assim dispostas: 

• Definição; 

• Base Legal; 

• Requisitos, quando for o caso; 

• Documentação necessária; 

• Fluxograma; 

• Formulários e/ou requerimentos. 

 Esperamos que este material facilite a consulta, bem como possibilite a devida 

instrução processual, evitando a devolução dos processos aos campi para ajustes. Os 

formulários citados neste documento estão disponíveis no guia de procedimentos da 

Gestão de Pessoas, do site do Ifal. 

 Este manual se constitui em um documento de elaboração permanente, sendo 

atualizado em consonância com as alterações e atualizações das normativas referentes à 

legislação de pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. 

 Dessa forma, sugerimos a todos uma leitura atenta do manual e que as possíveis 

dúvidas sejam dirimidas junto às Coordenações de Gestão de Pessoas – CGPs em primeira 

instância; em segunda instância, no setor cuja matéria do processo seja de sua 

competência; e em última instância, junto à DGP.  

 Atenciosamente, 

 

Adriana Paula Nogueira dos Santos Lopes 

Diretora de Gestão de Pessoas 
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Alteração de Jornada - Professor 
 
Definição 
Alteração da jornada semanal de trabalho dos integrantes das carreiras de magistério. 
  
Base Legal 

• Art. 20 da Lei nº 12.772/12. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 O servidor preenche requerimento específico e formaliza processo, o qual é enviado à 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, para análise. 

2 A DGP envia processo para Coordenação de Contrato e Admissão de Pessoal para 
colher informação quanto ao quantitativo do Banco de Equivalência. 

3 O processo retorna para encaminhamento à Comissão Permanente de Pessoal 
Docente – CPPD, que emite parecer e envia à Coordenação de Cadastro e Lotação de 
Pessoal - CCLP. 

4 A CCLP emite Portaria e envia para assinatura do Reitor. 

5 Após assinatura, o processo é devolvido à DGP. 

6 A DGP encaminha o processo à Coordenação de Gestão de Pessoas do servidor para 
alteração no sistema SIAPE, ajustes financeiros, arquivo na pasta do servidor e 
entrega da cópia da portaria ao servidor, se solicitada. 

 

FORMULÁRIO: ( X ) SIM        (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM        (    ) NÃO 

 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/res-no-39-cs-2019-formularios-afastamento-para-qualificacao-stricto-sensu-anexos.odt
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Afastamento para Pós-Graduação 
 
Definição 
Afastamento dos servidores para participar de curso de pós-graduação em nível de mestrado ou 
doutorado. 
  
Base Legal 

• Art. 96-A da Lei nº 8.112/90. 

• Resolução nº 39-CS-2019. 

• Resolução nº 40-CS-2019. 
 
Requisitos básicos 
Participação em processo seletivo interno; 
Para os TAE pertencer ao quadro efetivo do Ifal há 3 anos (Mestrado) ou 4 anos (Doutorado); 
Tempo para aposentadoria corresponder, no mínimo, ao dobro do período do afastamento; 
Não ter se afastado para tratar de assunto particular até a data da presente solicitação: 2 anos 
anteriores para Mestrado e Doutorado; e 4 anos para Pós-Doutorado; 
Não ter pendências acadêmicas e administrativas; 
Ter sido aceito, como aluno regular, em um curso de Pós-Graduação Strictu Sensu ou Pós-
Doutorado. 
  
Documentação necessária 
O candidato que se submeter ao processo seletivo deverá protocolar a documentação abaixo 
listada, para análise da Comissão de Seleção. 

a) Comprovante de aprovação, de matrícula ou 
de aceite da Instituição do curso de pós-
graduação stricto sensu ou pós-doutorado no 
país; 
b) Termo de Compromisso e Responsabilidade, 
conforme anexo X; 
c) Projeto de pesquisa aprovado no programa 
de pós-graduação, observado o inciso II do Art. 
12º, da Resolução nº 39/CS/2019; 
d) Comprovantes de que não possui pendências 
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, e nas 
áreas administrativas (biblioteca, contabilidade 
e patrimônio); 
e) Documento da CAPES que comprove que a 
avaliação do curso de pós-graduação seja igual 
ou superior a 3,0 (três) em sua última 
avaliação; 
f) Plano de trabalho descrevendo as atividades 
a serem desenvolvidas, os possíveis resultados 
e os impactos da pesquisa para o IFAL, no caso 
de pós-doutorado; 

g) Manifestação da chefia imediata do servidor, 
com sua concordância quanto à solicitação; 
h) Manifestação da Coordenação ou Diretoria 
de Gestão de Pessoas do Ifal, indicando sua 
concordância e aprovação justificada quanto à 
solicitação; 
i) Manifestação do Colegiado do Curso, no caso 
de docente, indicando sua concordância e 
aprovação justificada quanto à solicitação*; 
j) Local em que o curso de pós-graduação ou 
pós-doutorado será realizado*; 
k) Carga horária semanal prevista*; 
l) Período do afastamento previsto*; 
m) Cópia do trecho do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas do Ifal onde está 
indicada aquela necessidade de 
desenvolvimento; 
n) Pedido de exoneração do cargo em comissão 
ou dispensa da função de confiança, nos casos 
do §1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019, 
conforme anexo X. 
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Observações 
Se o afastamento ensejar contratação de professor substituto, a portaria só será emitida após a 
convocação e assinatura do contrato, para evitar a descontinuidade das aulas, devendo o 
docente permanecer no exercício de suas atividades. 
Para os casos de afastamento em  programa de pós-graduação no exterior, além da emissão da 
portaria, é preciso a publicação no Diário Oficial da União.  
 
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 Após a publicação do Edital de Processo Seletivo, o servidor deverá preencher formulário 
específico, com as devidas manifestações e assinaturas das chefias, anexar a 
documentação exigida pelo Edital, e formalizar processo para a DGP, que encaminhará 
para análise da Comissão de Seleção. 

2 Após publicação do resultado pela comissão, os afastamentos aprovados que demandem 
contratação de professor substituto serão encaminhados pela DGP à Coordenação de 
Contrato e Admissão de Pessoal – CCAP, para informar a disponibilidade no Banco de 
Equivalência e se existe concurso em validade na área (se for docente). Para os 
processos cuja carga horária do docente afastado for absorvida pelos demais professores 
do curso, o processo seguirá direto para a Reitoria. 

3 O Reitor deverá se manifestar sobre o pleito autorizando ou não o afastamento, e o 
processo será encaminhado para emissão de portaria pela DGP. 

4 Caberá à DGP, quando não houver contratação de substituto, emitir portaria de 
afastamento via SIPAC, para assinatura do Reitor. Quando o afastamento estiver 
condicionado à contratação de Professor Substituto, essa competência será da CCAP, 
que emitirá a portaria somente após a contratação desse professor. 

5 Assinada a portaria, a DGP fará o bloqueio do servidor no Sistema de Remoção - Sirem e 
o processo será encaminhado à Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP para inclusão 
do afastamento no SIAPE e arquivo na pasta do servidor. 

 

 
FORMULÁRIO: ( x ) SIM (  ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM (  ) NÃO 

 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/res-no-39-cs-2019-formularios-afastamento-para-qualificacao-stricto-sensu-anexos.odt
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Afastamento para o exterior 
 
Definição 
Afastamento do servidor com o objetivo de cooperação internacional, intercâmbio acadêmico, 
treinamento, capacitação, participação em congressos internacionais e a serviço da instituição. 
  
Base Legal 

• Lei nº 91.800/85. 

• Decreto nº 1.387/95. 

• Decreto nº 9.991/19. 
  
Documentação necessária 
O processo deverá ser instaurado com todos os documentos exigidos na Portaria nº 2.273/GR, de 
30/09/2013 (arts. 8º e 9º): 
Parecer da chefia imediata e do dirigente máximo do campus ou da Reitoria, conforme lotação; 
Ateste de disponibilidade orçamentária (afastamento com ônus); 
Carta de aceitação emitida pela instituição organizadora do evento, original e com versão traduzida 
para a língua portuguesa; 
Comprovação de participação da qualidade de apresentador do artigo de sua autoria; 
Link do currículo lates atualizado, ou o próprio currículo (afastamento com ônus); 
Plano de compensação de aulas (docentes); 
Programa do evento, original e com versão traduzida para a língua portuguesa. 
  
Observações 
Toda documentação deverá ser apresentada em original e com uma versão traduzida para a língua 
portuguesa, com Identificação do tradutor. 
Deverá ser obedecido o quantitativo de viagens internacionais autorizado anualmente por meio 
de Resolução específica. 
Os afastamentos deverão ser requeridos com 30 (trinta) dias de antecedência do início do evento. 
Após o retorno, o servidor que se afastar com ônus ou ônus limitado terá o prazo de 30 (trinta) 
dias para entregar relatório das atividades desenvolvidas no evento/certificado, contados da data 
do término do evento, o qual deverá ser arquivado pela CGP na pasta do servidor. 
 
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 O servidor preenche requerimento específico e formaliza processo, que é analisado pela 
CPG e, posteriormente, encaminhado à DGP. 

2 A DGP anexa à planilha de controle dos afastamentos internacionais (com ônus) e envia o 
processo à Corregedoria. 

3 A Corregedoria informa se o servidor responde a processo administrativo disciplinar ou 
sindicância administrativa e enviar à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
– PRPPI ou à Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. 

4 A PRPI/PROEX emitirá parecer sobre a solicitação. Caberá à Pró-Reitoria atestar o interesse 
da Administração; relacionar o motivo da viagem com projeto de pesquisa/extensão; 
enquadrar a solicitação entre as hipóteses previstas no art. 3º da Portaria nº 
2.273/GR/2013; sugerir a modalidade (com ônus, sem ônus ou com ônus limitado) do 
afastamento e indicar o programa ao Reitor, conforme autorização do MEC. 
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5 O Reitor deverá se manifestar sobre o pleito e, concordando com o afastamento, 
encaminhará os autos à DGP para emissão de portaria. Caberá ao Reitor indicar o 
PROGRAMA e/ou a MODALIDADE do afastamento. 

6 A DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor e publicação no Diário Oficial 
da União (DOU). 

7 A DGP anexa cópia do DOU e encaminha à CGP para inclusão do afastamento no sistema 
SIAPE e arquivamento na pasta do servidor. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM            (  ) NÃO                                  PROCESSO: ( x ) SIM         (  ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/afastamento-para-fora-do-pais-1.doc
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Ajuda de custo 
 
Definição 
Será devida ao servidor, que, no interesse da Administração, passar a ter exercício em nova sede, 
com mudança de domicílio, em caráter permanente, de modo a compensar as despesas de 
instalação do servidor. 
 
Requisitos 
1. Passar a ter exercício em nova sede, no interesse da Administração, com mudança de domicílio 
em caráter permanente. 
  
Base Legal 

• Arts. 53 a 57, da Lei nº 8.112/90; 

• Decreto nº 4.004 de 8 de novembro de 2001; 

• ON nº 3/SEGEP/MPOG de 15/02/2013. 
  
Observações 
A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em 
regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses. 
Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude 
de mandato eletivo. 
Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo 
em comissão, com mudança de domicílio. 
O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
O servidor preenche requerimento específico e formaliza Processo, o qual é enviado à 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, para análise. 

2 
A Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP encaminha à CGP do Campus do servidor para 
cálculo do valor devido e envia para o Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF. 

3 
Caberá ao DCF as providências quanto ao pagamento, uma vez que o mesmo não é feito 
mais em folha. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM           (  ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM           (  ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/ajuda-de-custo.doc
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Exercícios anteriores 
 
Definição 
São as dívidas resultantes de compromissos financeiros gerados em exercícios anteriores àqueles 
que ocorreram o pagamento. 
  
Base Legal 

• Portaria Conjunta nº 2/12. 
  
Observações 
Valores até R$ 5.000,00 (cinco mil) são autorizados e desbloqueados pela Diretoria de Gestão de 
Pessoas – DGP, com possibilidade de serem pagos no mês subsequente. 
Valores acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e inferiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), são 
autorizados e desbloqueados pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, mas o pagamento fica 
condicionado à liberação de orçamento pelo Ministério do Planejamento – MPOG. 
Valores acima R$ 30.000,00 (trinta mil reais) são autorizados e desbloqueados pela Pró-Reitoria de 
Administração – PROAD, mas o pagamento fica condicionado à liberação de orçamento pelo 
Ministério do Planejamento – MPOG. 
No caso de valores superiores a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), é necessária a manifestação da 
Procuradoria Federal junto ao IFAL. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
Todo processo que gerou pagamento que não foi efetuado dentro do ano em curso é 
transformado em processo de exercício anterior, uma vez que não poderá ser pago na 
folha normal. 

2 
Após inclusão do ano em curso, CGP ou DAPP elabora planilha de cálculo dos anos 
anteriores, colhe a assinatura do servidor na declaração de que não ajuizará o objeto e 
envia a DGP para emissão de Nota Técnica. 

3 
Após emissão da Nota Técnica, a DGP envia o processo para a CGP incluir os valores no 
Módulo de Exercício Anterior e, posteriormente, devolver à DGP para autorização no 
sistema. 

4 
Após autorização, a DGP encaminha o processo à CGP para arquivar na pasta do 
servidor. 

  

FORMULÁRIO: (   ) SIM          ( x ) NÃO                        PROCESSO: ( x ) SIM (  ) NÃO 
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Licença para atividade política 
 
Definição 
Licença concedida ao servidor para candidatar-se a cargo eletivo, sem remuneração, durante o 
período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, 
e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. 
A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à 
licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses. 
  
Base Legal 

• Arts. 20, § 4º e 5º; 41; 81, IV; 82; 86 e 103, III, Lei nº 8.112/90. 
  
Requisitos 
1 - Candidatura a cargo eletivo: 
Publicação, em jornal oficial, do registro de sua candidatura ou certidão emitida pelo Juiz 
Eleitoral, se a localidade para a qual estiver se candidatando não possuir  jornal oficial. 
2 - Para licença com remuneração e lotação provisória: comprovante de aceitação da 
lotação provisória do servidor pelo órgão federal receptor. 
 
Observações 
O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça 
cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir 
do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º (décimo) dia 
seguinte ao do pleito, sendo inaplicável o direito ao afastamento remunerado de seu exercício. 
A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à 
licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de três meses. 
Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o período de Licença para 
Atividade Política. 
Ao servidor em estágio probatório poderá ser concedida a licença, ficando o estágio probatório 
suspenso durante a licença e retornando a partir do término do impedimento. 
A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será 
considerada como prorrogação. 
Não terão direito a licença, os servidores que concorrem aos cargos de vice. 
 
Fluxograma 

Passo Procedimentos 

1 
O servidor preenche requerimento específico, anexa a documentação e formaliza o 
processo, o qual será enviado à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, para análise. 

2 
Após análise, a DGP encaminha parecer para a manifestação do Reitor quanto a 
autorização do pleito. 

3 Caso seja deferido, a DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor. 

4 
Uma vez assinado, o processo será encaminhado à CGP do campus ou Cadastro (servidor 
Reitoria) para implantar a licença no SIAPE e posterior arquivo na pasta do servidor. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM ( ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM    (  ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-para-atividade-politica-sem-remuneracao.doc


 

10 
 

Licença para tratar de assuntos particulares 
 
Definição 
Licença não remunerada concedida ao servidor estável, observado o interesse da Administração, 
pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos. 
 
Base Legal 

• Arts. 81 VI e 91 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-
45, de 4.9.2001).  

• Medida Provisória nº 2.225 – 45 de 4/09/2001. 

• Orientação Normativa n° 03/02-SRH/MP, de 13.11.2002.  

• Lei nº. 12.813, de 16 de maio de 2013. 
  
Requisitos 
Ter cumprido o período de estágio probatório. 
  
Observações 
A licença para tratar de interesses particulares dar-se-á sem remuneração. 
A licença para tratar de interesses particulares será concedida no interesse da Administração, por 
um período de até três anos consecutivos, incluindo eventuais prorrogações, podendo ser 
interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, ou por necessidade do serviço. 
Para fins de concessão de nova licença da espécie, o servidor terá que permanecer em exercício 
na Administração Pública Federal por, no mínimo, igual período ao que esteve usufruindo da 
referida licença. 
O total de licenças para tratar de assuntos particulares não poderá ultrapassar seis anos, 
considerando toda a vida funcional do servidor. 
Caso o servidor, na data de publicação desta Portaria Normativa, esteja usufruindo a licença em 
período superior ao estipulado no parágrafo anterior, ficará resguardado o término do referido 
período sendo-lhe vedadas novas concessões, ou prorrogações. 
Não poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares a servidor que esteja em 
estágio probatório. 
O servidor que esteja usufruindo a licença para tratar de interesses particulares observará os 
deveres, impedimentos e vedações previstos no regime jurídico único e a legislação aplicável ao 
conflito de interesses. 
O período em que o servidor permanecer em licença não será considerado para qualquer efeito 
caso não haja contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS). 
É facultado ao servidor licenciado permanecer vinculado ao Plano de Seguridade Social do Servidor 
(PSS), hipótese na qual deverá efetuar as contribuições mensais ao PSS como se estivesse em 
exercício, encaminhando o comprovante de pagamento ao Departamento de Pagamento de 
Pessoal (DGP/Reitoria), conforme TERMO DE OPÇÃO a ser preenchido. 
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Fluxograma 

Passo Procedimento 

1 
 O servidor preenche requerimento específico, com as devidas assinaturas e formaliza 
processo para a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP para análise. 

2 Após análise, a DGP encaminha para a Reitoria, para autorização do Reitor. 

3 Após o parecer do Reitor, a DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor. 

4 
Após assinatura, a DGP encaminhará o processo para a CGP/CCLP, para implantação da 
licença e posterior arquivamento na pasta funcional do servidor. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM ( ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM ( ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-tratar-de-interesses-particulares.doc
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Licença por motivo de afastamento do cônjuge 
 
Definição 
Licença, por prazo indeterminado, concedida ao servidor cujo cônjuge ou companheiro tenha sido 
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato 
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
 
Base Legal 

• § 1o art. 84, da Lei 8.112/90. 
  
Documentação necessária 
1. Certidão de Casamento ou de convivência marital; 
2. Comprovante de deslocamento do cônjuge ou companheiro; 
3. Para licença com remuneração e lotação provisória: comprovante de aceitação da lotação 
provisória do servidor em órgão da Administração Federal direta, autárquica e fundacional. 
  
Observações 
O servidor deve aguardar em exercício a autorização para a LCA. 
O servidor pode optar por manter o vínculo ao regime de previdência do servidor público, como 
também informar o recolhimento mensal da respectiva contribuição por meio da guia DARF, nos 
termos da Orientação Normativa nº 3, de 13/11/2002, da SRH/MPOG. 
Tendo em vista que o Exercício Provisório deverá ser autorizado pelo MEC, o processo deverá 
tramitar em seu formato físico. 
 
Fluxograma  

Passo Procedimento 

1 
Servidor preenche formulário (com anexos), colhe as devidas assinaturas e abre processo 
para a DGP. 

2 DGP analisa o processo e emite parecer a ser encaminhado para o Gabinete do Reitor. 

3 Gabinete do Reitor encaminha o processo para o MEC. 

  

 FORMULÁRIO: ( x ) SIM   (  ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM   (  ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-sem-remuneracao-para-acompanhar-conjuge-ou-companheiro.doc
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Cessão 
 
Definição 
Cedência de servidor para exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos 
Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, a fim de ocupar cargo em comissão ou função de 
confiança, ou em casos previstos em leis específicas. 
 
Base legal 

• Artigo 93 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pelo artigo 22 da Lei nº 8.270/91, e Lei 
nº 9.527/97.  

• Artigo 102, inciso II da Lei nº 8.112/90. 

• Portaria MEC nº 189, de 02/12/94 (DOU 08/03/95). 

• Decreto nº 3.319/1999. 

• Decreto nº 9.144/2017. 
  
Observações 
1 - A cedência se concretizará com a publicação da portaria no Diário Oficial da União. 
2 - Ônus da remuneração do servidor durante a cedência (ou seja: instituição responsável pelo 
pagamento da remuneração do servidor durante a cedência): 
a) cedência para os Estados, Distrito Federal ou Municípios: o pagamento do servidor é devido pelo 
órgão ou entidade que solicita a cedência do servidor (órgão cessionário). Na hipótese de a 
remuneração do cargo efetivo continuar sob a responsabilidade do órgão de origem, o cessionário 
(aquele que requer o servidor) realizará o reembolso desta despesa ao cedente (instituição de 
origem do servidor). O pagamento da remuneração do cargo em comissão ou função de confiança 
ocupado no órgão cessionário é por este devida. 
b) cedência para órgãos ou entidades da União: o pagamento do servidor é devido pelo órgão de 
origem (órgão cedente), devendo a remuneração decorrente do cargo em comissão ou função de 
confiança ocupado na entidade cessionária (aquela que requer o servidor) ser retribuída por esta 
última. 
c) cedência para empresas públicas e sociedades de economia mista: o pagamento é devido pelo 
órgão cessionário (aquele que requer o servidor). No entanto, mediante opção, o servidor poderá 
continuar a ser remunerado no órgão de origem (órgão cedente), devendo a entidade cessionária 
realizar o reembolso desta despesa ao cedente. 
d) quando o servidor é requisitado pela Presidência da República, e respectivas secretarias, o ônus 
da remuneração é do órgão de origem do servidor. 
3 - Quando a cedência se der no âmbito do Poder Executivo (ou entre instituições subordinadas ao 
Poder Executivo) é autorizada pelo Ministro de Estado sob o qual a instituição está subordinada. 
No entanto, para as instituições federais de ensino esta autorização foi delegada pela Portaria MEC 
nº 189, de 02/12/94 (DOU 08/03/95) aos seus dirigentes máximos. 
4 - Será considerado de efetivo exercício, para todos os fins, inclusive promoção e progressão 
funcional, o período em que o servidor estiver afastado, excetuado para a aposentadoria especial 
como professor, existente até 15/12/98, cujos requisitos foram alterados pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 dezembro de 1998, publicada no DOU de 16/12/98). 
5 - Para obtenção dos benefícios previstos no item anterior, o servidor cedido sem ônus deverá 
apresentar Certidão de Tempo de Serviço por ocasião de seu retorno ao órgão de origem. 
6 - Compete ao órgão cessionário o controle da frequência do servidor ou empregado público, bem 
como seu envio ao órgão cedente mensalmente. 
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Fluxograma - Servidor do IFAL em Cessão 

Passo Procedimento 

1 
O órgão para o qual o servidor pretende se afastar deverá encaminhar solicitação, via 
ofício, ao IFAL, dispondo o cargo que será ocupado. 

2 
O ofício recebido será formalizado em processo para a DGP que irá encaminhar ao setor 
de lotação do servidor para fim de que a chefia imediata se manifeste acerca da 
viabilidade de autorização da cessão. 

3 

Os autos serão encaminhados à Reitoria que: 
a) sendo o caso de afastamento para órgão pertencente ao Poder Executivo Federal, 
encaminhará os autos à DGP para emissão de portaria via SIPAC; 
b) nos casos de afastamento para os demais órgãos (Judiciário ou Legislativo e Executivo 
estadual e municipal), encaminhará os autos ao MEC para autorização e emissão de 
portaria. 

4 Na hipótese “a” do item 3, a Reitoria assina e publica no D.O.U. 

5 
A partir da publicação no D.O.U., a CCLP providenciará os devidos registros e 
acompanhará a cessão. 

  
Fluxograma - Ifal recebe servidor cedido 

Passo Procedimento 

1 
O IFAL, por meio de ofício enviado pelo Gabinete do Reitor ao órgão de origem do 
servidor, solicitará a cessão, especificando a função a ser ocupada. 

2 
A emissão de Portaria competirá ao órgão de origem do servidor, mediante publicação no 
D.O.U. 

  

 FORMULÁRIO: (   ) SIM        (   ) NÃO                       PROCESSO: ( x ) SIM           (   ) NÃO 
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Cooperação Técnica 
 
Definição 
É o afastamento do servidor 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, 
devendo estar vinculados a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente 
definidos, caracterizando o interesse recíproco. 
  
Base Legal 

• Artigo 93 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, com a redação dada pelo artigo 22 da Lei nº 
8.270, de 17/12/91.  

• Artigo 30, da Lei nº 12.772/2012 (para docentes). 

• Artigo 26-A, da Lei nº 11.091/2005 (para TAEs). 
  
Observações 
A Colaboração será firmada/formalizada através de Acordo/Termo/Convênio de Colaboração 
Técnica, celebrado entre as instituições envolvidas, qual deverá ser aprovado pelos 
partícipes, podendo ser prorrogado por meio de TERMOS ADITIVOS, o qual se tornará parte 
integrante do Acordo/Termo/Convênio; 
Os Acordos/Termos/Convênios de Colaboração Técnica, bem como os Termos Aditivos que a 
posteriori venham a ser firmados entre as instituições, deverão ser estabelecidos da maneira mais 
detalhada possível, com os objetivos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos 
trabalhos que serão desenvolvidos e o prazo de colaboração, em conformidade com a legislação 
pertinente e a legislação das instituições; 
Cada Acordo/Termo/Convênio de Colaboração Técnica, envolverá um novo plano de trabalho e 
um novo servidor, os quais deverão ser tramitados conforme fluxo estabelecido. 
O prazo do afastamento para a colaboração a outra instituição de ensino ou de pesquisa, não 
poderá exceder a 4 (quatro) anos, com ônus para a instituição de origem. 
O prazo do afastamento para o servidor prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação, 
não poderá exceder o período de 1 (um) ano, com ônus para a instituição de origem. 
A Colaboração somente será concedida a servidores docentes aprovados no estágio probatório. 
Compete ao órgão cessionário o controle da frequência do servidor ou empregado público, bem 
como seu envio ao órgão cedente mensalmente. 
 
Fluxograma - servidor do IFAL que pretende ter exercício em outro órgão 

Passo Procedimento 

1 O órgão para o qual o servidor pretende se afastar deverá encaminhar solicitação, via 
ofício, ao IFAL, dispondo as atividades a serem exercidas pelo servidor. 

2 Será instaurado processo administrativo.  

3 A DGP analisará e, por meio de despacho, encaminhará o processo ao local de lotação do 
servidor a fim de que a chefia imediata se manifeste acerca da viabilidade de autorização 
da cooperação. 

4 Sendo autorizada a cooperação, deverão os autos retornar à DGP para emissão de Termo 
de Colaboração Técnica (03 vias*) e emissão de portaria via SIPAC e extrato do termo de 
cooperação, ambos com publicação no D.O.U. * Uma via para o Processo, outra para o 
servidor e uma para o órgão de destino. 

5 Os autos serão enviados à Reitoria para assinatura e retornando em seguida à DGP. 
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6 DGP enviará os autos à CCLP para devidos registros. 

  

FORMULÁRIO: (  ) SIM   ( x ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM   (  ) NÃO 
 
 
Fluxograma - servidor de outro órgão que pretende ter exercício no IFAL 

Passo Procedimento 

1 
Servidor de outro órgão: O interessado deverá instaurar processo por meio de 
requerimento direcionado ao Reitor anexando Plano de Trabalho das Atividades a serem 
exercidas no IFAL. 

2 
O processo deverá ser encaminhado ao local de lotação onde o interessado 
pretende/poderá exercer as atividades a fim de que manifeste interesse na cooperação. 

3 
Os autos serão encaminhados à Reitoria para emissão de ofício direcionado ao órgão de 
origem do interessado, solicitando seu afastamento para o IFAL. 

  

FORMULÁRIO: (   ) SIM            ( X ) NÃO                      PROCESSO: ( x ) SIM             (   ) NÃO 
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Exoneração 
 
Definição 
Forma de vacância de cargo público efetivo, formalizada mediante publicação de portaria no Diário 
Oficial da União, a pedido ou de ofício, sem caracterização de natureza disciplinar. 
 
Base Legal 

• Artigos 20, § 2º; e artigos 34, 65, 95, 172 da Lei nº 8.112/1990. 
  
Fluxograma 

Passo Procedimento 

1 O servidor preenche formulário específico e formaliza processo, instruído com cópia de 
documento de identificação; declaração de IR ou formulário de declaração de 
bens; carteira funcional (se houver). 

2 A DGP encaminha o processo para a Corregedoria informar se o servidor responde a PAD 
ou sindicância administrativa. 

3 O processo vai para a Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal - CCLP, se for servidor 
da Reitoria; ou CGP, se for servidor de campus, para informar se há registro de afastamento 
para pós-graduação por parte do servidor. 

4 A DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor e para publicação no Diário 
Oficial da União - D.O.U. 

5 Após a assinatura do Reitor e publicação no diário, a DGP encaminha à CCLP para 
providências no sistema. Na sequência, o Departamento de Administração e Pagamento de 
Pessoal - DAPP efetuará os ajustes financeiros e posterior arquivamento pela CCLP. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM   (   ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM  (   ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/exoneracao-do-cargo-efetivo.doc
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Lotação por Tempo Determinado 
 
Definição 
É a mudança temporária de lotação dos/as servidores/as que compõem o quadro de pessoal do 
Ifal por interesse da Administração, sem mudança de unidade federativa. 
  
Base Legal 

• Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

• Portaria nº 2438/GR-2019. 
 

Observações 
A lotação poderá ter duração de um ano, podendo ser renovada uma vez pelo mesmo período. 
Cessado o prazo previsto para a permanência do servidor na unidade de destino, o servidor deverá 
retornar, em até 10 (dez) dias, para sua unidade de origem. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimento 

1 A abertura do processo é feita pelo/a gestor/a máximo/a do campus interessado na 
lotação temporária de servidor/a de outra unidade. Esse processo deverá ser instruído 
com o formulário específico e as respectivas autorizações do Diretor-Geral do campus de 
origem do/a servidor/a e do Diretor-Geral do campus de destino. 

2 O processo será encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas para análise e posterior 
encaminhamento ao Reitor para autorização. 

3 Após a autorização do Reitor, o processo segue para a Coordenação de Cadastro e Lotação 
de Pessoal – CCLP, para emissão de portaria via SIPAC. Se indeferido, será encaminhado 
para providências na DGP. 

4 Uma vez emitida a portaria, a CCLP encaminhará o processo para ciência do/a servidor/a 
e do/a Dirigente do campus de destino. Por fim, o processo seguirá para arquivamento na 
pasta funcional do/a servidor/a. 

  

FORMULÁRIO: ( x ) SIM    (   ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/lotacao-por-tempo-determinado
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Remoção por Reciprocidade 
 
Definição 
Remoção com contrapartida de outro servidor que seja ocupante do mesmo cargo e/ou mesma 
área de atuação, vedada a disponibilização de código de vaga desocupado. 
 
Base Legal 

• Art. 3º da Portaria nº 1.268/GR, 08/05/2015. 
 
Observações 
A CGP do Campus, Direção de Ensino ou outro setor responsável deverá atestar que todos os 
servidores do mesmo cargo e/ou área de atuação manifestaram-se nos termos do número 1, item 
“b”, do fluxograma. 
 
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 Os servidores preenchem formulário específico e formaliza processo para a DGP, fazendo 
constar nos autos: a) concordância das Direções Gerais dos Campi; 
b) manifestação de desinteresse dos demais servidores ocupantes do mesmo cargo e/ou 
mesma área de atuação (se for docente), dos 2 (dois) campi, devidamente assinada 
individualmente. 

2 A Coordenação de Contrato e Admissão de Pessoal - CCAP deverá informar se os 
servidores estão registrados no SiRem. 

3 Após análise e despacho, a DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor. 

4 4. Após assinatura, a DGP deverá enviar, concomitantemente: a) e-mail aos servidores 
informando sobre a remoção; b) memorando eletrônico para: PROEN (se docentes), CCLP, 
CCAP, CGPs e Direções Gerais. 

5 Os autos serão encaminhados à CCLP para registro no Sistema. Para cada pasta funcional 
do servidor removido deverá constar uma cópia do processo. 

  

 FORMULÁRIO: ( x ) SIM   (   ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 

  

  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/Remoointernaporreciprocidade.odt
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Remoção de Ofício 
 
Definição 
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com 
ou sem mudança de sede. 
 
Modalidade 
I – de ofício, no interesse da Administração: 
 
Fluxograma 

Passos Procedimento 

1 

A abertura do processo é feita pelo/a gestor/a máximo/a do campus com a justificativa 
para a remoção do servidor do seu campus de origem para o campus interessado. Esse 
processo deverá ser instruído com o aceite da Direção-Geral do servidor a ser removido, 
bem como a ciência do próprio. O requerimento inicial, que solicita a remoção de ofício, 
deverá ser dirigido ao Reitor. 

2 
O processo será encaminhado ao Gabinete da Reitoria e uma vez autorizado pelo Reitor, 
será encaminhado para a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP. 

3 
Se deferido, a DGP emite portaria via SIPAC para assinatura do Reitor. Se for indeferido, o 
processo retorna para o campus da Direção-Geral requerente.  

4 

Uma vez emitida a portaria, a DGP comunica via memorando a remoção de ofício aos 
campi envolvidos, e em seguida encaminha o processo para a Coordenação de Cadastro e 
Lotação de Pessoal alterar a lotação do servidor removido. Por fim, o processo será 
encaminhado para arquivo na pasta do servidor. 

  

FORMULÁRIO: (   ) SIM   ( x ) NÃO                                            PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 
 
 
II – a pedido, à critério da Administração: 
 
Fluxograma 

Passos Procedimento 

1 O servidor protocola o pedido de remoção com as devidas justificativas. Neste processo é 
preciso a manifestação da chefia e da Direção Geral do servidor a ser removido, bem como 
a ciência do próprio.  

2 Se deferido, o processo será encaminhado ao Gabinete do Reitor para ciência e 
manifestação, e uma vez autorizado, será encaminhado para emissão de portaria pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP. 

3 Se for indeferido, o processo retorna para a Coordenação de Gestão de Pessoas do campus 
do requerente.  

4 Uma vez emitida a portaria, a DGP comunica via memorando a remoção de ofício aos 
campi envolvidos, e em seguida encaminha o processo para a Coordenação de Cadastro e 
Lotação de Pessoal alterar a lotação do servidor removido. Por fim, o processo será 
encaminhado para arquivo na pasta do servidor. 

FORMULÁRIO: (   ) SIM   ( x ) NÃO                                    PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 
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Remoção por motivo de saúde 
 
Definição 
Remoção decorrente de problema de saúde do servidor ou de familiar. 
 
Observações 
O servidor poderá colocar uma observação na formalização do processo de que os laudos serão 
apresentados somente no SIASS. 
 
Fluxograma 

Passo  Processo 

1 O servidor preenche formulário específico, anexa laudos médicos e formaliza processo. 

3 
A Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP encaminhará memorando eletrônico ao Campus 
de lotação do servidor sobre a solicitação e após emitirá despacho ao SIASS, que emitirá 
laudo. 

4 

Laudo favorável: DGP encaminha para o setor responsável para avaliar qual campus o 
servidor será lotado. Após o resultado, a DGP emite portaria via SIPAC para assinatura do 
Reitor. 
Laudo desfavorável: o processo é enviado ao servidor para ciência. 

5 
Após assinatura, os autos retornam à DGP que enviará memorando eletrônico ao campus 
de origem e ao destino do servidor, informando acerca da remoção. 

6 
A CCLP fará os registros no sistema e encaminhará para a Coordenação de Gestão de 
Pessoas do Campus - CGP. 

7 A CGP de destino arquivará o processo. 

  
 

 

FORMULÁRIO: ( x ) SIM   (  ) NÃO         PROCESSO: ( x ) SIM   (  ) NÃO  

 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/remocao-por-motivo-de-saude.odt
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Remoção – SIREM 
 
Definição 
É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 
Administração, 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. 
 
Base Legal 

• Artigo 36 e parágrafos da Lei 8112/90. 

• PORT 1268/2015/DGP - Regulamentação da Remoção ATUALIZADA pela Portaria 
3427/2019. 

 
Requisitos 
Poderão ser removidos, nos termos desta Portaria, os servidores pertencentes ao quadro de 
pessoal do IFAL, inclusive aqueles que estejam cumprindo estágio probatório. 
 A remoção em virtude de processo seletivo dar-se-á mediante:  
- Inscrição, mediante manifestação expressa do servidor, exclusivamente por meio do sistema 
SIREM, disponibilizado no sítio do IFAL, a partir de publicação de edital de cadastro de reserva; 
Composição do cadastro de reserva a partir da classificação dos interessados que atendam aos 
requisitos estabelecidos na Portaria nº 1268/2015/DGP. 
  
Documentação necessária 
Comprovação de quitação do servidor, conforme documentos citados abaixo, para emissão de 
Memorando de Liberação do servidor a ser removido: 
Declaração de situação regular em biblioteca; 
Declaração Negativa de Patrimônio – DNP (incluindo materiais da TI) providenciada junto à chefia 
imediata que por sua vez providenciará a emissão junto ao setor de patrimônio. 
Declaração de Prestação de contas e reembolsos solicitado ao setor de diárias e passagens; 
Relatório Parcial das atividades de Pesquisa/Extensão que estão sendo coordenadas por docente; 
Relatório Parcial de Atividades Docentes (RIA). 
  
Observações 
O servidor, uma vez removido, deixará de compor o cadastro de reserva, podendo se inscrever 
novamente no referido cadastro para pleitear nova remoção. 
Obs.: Após a emissão de Memorando de Liberação do servidor a ser removido, este fica ciente de 
que deverá aguardar a emissão da Portaria autorizando a data da remoção. 
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Fluxograma  

Passo Setor Procedimento 

1 
Técnico – DGP 
Docente – PROEN 

Solicitação de Edital de remoção  

2 

CCAP 1. Estudo das vagas e demanda disponível 
2. Análise do Edital de concurso para verificação existência de 
nomeação direta (sem necessidade de SIREM) 
3. Confecção e publicação do Edital de Remoção  
4. Execução dos ciclos 
5. Homologação do Resultado Final do Edital de Remoção 

3 DCE Publicação no site 

4 
CCAP Processo de nomeação, posse e exercício de candidato recém-

nomeado 

5 
Direção-Geral do 
Campus 

Após chegada do novo servidor, liberar o servidor a ser removido  

6 CCAP Confecção e publicação da portaria de remoção. 

7 Servidor Apresentação no Campus destino ou, se for o caso, Reitoria. 

 

FORMULÁRIO: (   ) SIM      (  X  ) NÃO                       PROCESSO: ( X ) SIM    (    ) NÃO 
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Horário Especial ao servidor estudante 
 
Definição 
É o direito do servidor estudante, estável, mediante apresentação do comprovante de matrícula e 
do horário escolar. 
 
Base Legal 

• Art. 98 da Lei nº 8.112/90 
  
Observações 
Importante observar que junto ao requerimento específico já devem constar a documentação 
necessária.  
 
Documentação Necessária 
Declaração da instituição escolar, especificando o curso, duração do período letivo, turno e 
horário de aulas. 
Declaração de horário alternativo para compensação da carga horária exigida para o cargo 
ocupado, ratificada pelo chefe imediato. 
Folha de frequência (para comprovar a incompatibilidade do horário de sua repartição com o do 
seu curso). 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1  O servidor preenche requerimento específico e formaliza processo para CGP. 
2  A CGP envia o processo à DGP. 

3 
 Preenchidos os requisitos, a DGP emite despacho e portaria de concessão do 
horário especial via Sipac para assinatura do Reitor. 

4  Após assinatura do Reitor, a DGP encaminha o processo à CGP para arquivamento. 

FORMULÁRIO: ( x ) SIM   (   ) NÃO                                    PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 

  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/horario-especial-servidor-estudante.doc
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Vacância 
 
Definição 
É declarado vago o cargo do servidor por motivo de exoneração, demissão, promoção, 
readaptação, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo inacumulável. 
 
Base Legal 

• Artigos. 20, § 2º, 33, 63 e 78, § 3º da Lei n.º 8.112/90. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 
1 O servidor preenche formulário específico e formaliza processo, instruído com cópia 

de documento de identificação; declaração de IR ou formulário de declaração de 
bens; carteira funcional (se houver); e no caso de posse em cargo inacumulável, o 
termo de posse. 

2 A DGP encaminha o processo para a Corregedoria informar se o servidor responde 
a PAD ou sindicância administrativa. 

3 O processo vai para a Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal - CCLP, se for 
servidor da Reitoria; ou CGP, se for servidor de campus, para informar se há registro 
de afastamento para pós-graduação por parte do servidor. 

4 A DGP emitirá portaria via SIPAC para assinatura do Reitor e para publicação no 
Diário Oficial da União - D.O.U. 

5 Após a assinatura do Reitor e publicação no diário, a DGP encaminha à CCLP para 
providências no sistema. Na sequência, o Departamento de Administração e 
Pagamento de Pessoal - DAPP efetuará os ajustes financeiros e posterior 
arquivamento pela CCLP. 

FORMULÁRIO: ( x ) SIM        (   ) NÃO                                    PROCESSO: ( x ) SIM   (   ) NÃO 

  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/Vacnciacargoinacumulvel.doc
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Alteração de Domicílio Bancário 
 
Definição 
É a solicitação de atualização dos dados bancários do interessado (servidores ativos, temporários, 
estagiários) no Ifal. 
Para recebimento de remunerações deverá ser informada conta salário de qualquer uma das 
instituições bancárias credenciadas pelo Governo Federal (Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão).  
 
Base legal 

• Ofício Circular nº 170/2016-MP de 15/02/2016; 

• Resolução do Banco Central do Brasil Nº 3.402/2006.  
 
Requisitos 
Ser servidor ou estagiário do Ifal. 
 
Documentação necessária 
Formulário de Alteração de dados bancários (via original). 
Cópia autenticada ou via original de um destes documentos: extrato bancário, cópia do cartão 
magnético, cópia do talão de cheques ou declaração da entidade bancária.  
 
Observações 
1. É de responsabilidade do interessado prestar as informações corretas e legíveis para evitar falhas 
no pagamento. 
2. Para garantir que a alteração seja efetuada ainda na folha de pagamento do mês vigente, a 
solicitação deve chegar ao DAPP até o dia 05 de cada mês. 
4. A conta bancária para recebimento de remuneração deve ser de titularidade dos servidores, 
temporários, estagiários, na modalidade conta salário. 
5. O formulário para alteração de dados bancários deverá ser assinado pelo interessado, ou 
procurador nomeado para este fim. Em caso de procurador nomeado, deverá ser encaminhada 
cópia simples da procuração. 
6. A abertura da conta salário é responsabilidade do servidor em ação conjunta com as instituições 
bancárias envolvidas.  
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor Preenche formulário e abre processo com destino ao DAPP 

2 DAPP 
1- Proceder alteração no sistema 
2- Emitir extrato confirmando a alteração 
3- Enviar a CCLP para arquivar processo 

3 CCLP Arquiva processo 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
 
 
 
 
 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/alteracao-de-domicicio-bancario-servidor-ativo.doc
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Auxílio Funeral 
 
Definição 
Auxílio devido à família ou a terceiro que tenha efetuado o pagamento do funeral de servidor 
falecido, ativo ou aposentado.  
 
Base legal 

• Artigo 110, inciso I, e artigos 226 a 228 e 241 da Lei nº 8.112/1990.  

• Ofício nº 111/2002/COGLE/SRH/MP.  

• Nota Técnica Nº 127/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP.  
 
Requisitos 
Ter efetuado o pagamento do funeral de servidor falecido, ativo ou aposentado.  
 
Documentação necessária 
Formulário devidamente preenchido e assinado; 
Cópia autenticada da certidão de óbito; 
Notas originais de despesas com a funerária, onde conste o nome do falecido e a identificação da 
pessoa que efetuou o pagamento; 
Cópia autenticada do documento de identidade do requerente;  
CPF e dados bancários do requerente. 
 
Observações 
O auxílio-funeral pago à pessoa da família do servidor falecido, corresponderá a um mês da 
remuneração ou provento a que o servidor teria direito no mês de seu falecimento. 
O funeral custeado por terceiro será indenizado no valor da nota de serviço apresentada, sendo 
que o valor da indenização ficará limitado a um mês da remuneração ou provento a que o servidor 
teria direito no mês de seu falecimento. O pagamento de auxílio funeral deverá será efetuado à 
pessoa que tiver pago o funeral. 
Em caso de falecimento do servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as 
despesas de transporte do corpo ocorrerão por conta da Instituição. 
Consideram-se família do servidor, além do cônjuge e filho, quaisquer pessoas que vivem as suas 
expensas e constem no seu assentamento individual. Equipara-se ao cônjuge, o(a) companheiro(a) 
que comprove união estável como entidade familiar. 
A solicitação deste benefício prescreve em 05 (cinco) anos. Não há previsão legal para pagamento 
de auxílio funeral em virtude do falecimento de dependente(s) do servidor. Igualmente, não há 
previsão legal do pagamento deste benefício pelo falecimento de pensionista. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 
Familiares ou Terceiros   1- Preencher formulário específico (site do IFAL) 

2- Abrir processo com destino a DAPP 

2 
DAPP 1- Planilha de cálculos 

2- Enviar ao DCF 

3 DCF 1- Pagamento e Arquivo do processo 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/auxilio-funeral.odt
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Solicitação de Ficha Financeira 
 
Definição 
Emissão de Ficha Financeira para servidores. 
 
Requisitos 
Ser servidor ativo. 
 
Documentação necessária 
Formulário devidamente preenchido e assinado; 
 
Observações 
Não é necessária a abertura de processo. 
O Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal - DAPP emitirá a ficha financeira em 
até 48h da solicitação. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
Preencher requerimento específico (site do IFAL) 
Entregar direto ao DAPP 

2 DAPP 
Emitir ficha financeira via SIAPE 
Entregar e colher a ciência do Servidor 
Enviar a CCLP para arquivar 

3 CCLP Arquivar requerimento 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM       (    ) NÃO                    PROCESSO: (  ) SIM     ( x ) NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/solicitacao-de-ficha-financeira
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Pensão Alimentícia 
 
Definição 
Importância em dinheiro que o servidor é obrigado a pagar a seus dependentes, em decorrência 
de decisão judicial, através de desconto em sua remuneração mensal  
 
Base legal 
Artigos 45 e 48 da Lei n.º 8.112/90;  
Lei n.º 5.478, de 25 de julho de 1968; 
Decreto nº 4.961, de 20 de janeiro de 2004. 
 
Requisitos 
Demanda judicial com ordem para pagamento. 
 
Documentação necessária 
Ordem Judicial com a determinação para pagamento da pensão. 
 
Observações 
Os beneficiários de pensão alimentícia são determinados na sentença judicial de ação de prestação 
de alimentos ou em outras afins. A fórmula de cálculo da pensão alimentícia é determinada na 
sentença judicial. A solicitação deste benefício prescreve em 05 (cinco) anos. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 DGP 
1-Abertura de processo mediante recebimento da decisão judicial 
2- Encaminhar ao DAPP. 

2 DAPP 
1- Incluir descontos em folha 
2- Enviar processo a CCLP para arquivar 

3 CCLP 1-Arquivar processo 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM            (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X) SIM (    ) NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/pensao-alimenticia
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Substituição de chefia 
 
Definição 
É a retribuição paga ao substituto pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, 
na proporção dos dias de efetiva substituição, por motivo de afastamento ou impedimento legal e 
regulamentar do titular de Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG). 
  
Base Legal 

• Arts. 38 e 39 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97. 

• Ofício Circular nº 01/SRH/MP, DE 28/01/2005. 

• Ofício nº 146/2005/COGES/SRH/MP, de 29/07/2005. 

• Nota Técnica nº 231/2009/COGES/DENOP/SRH/MP. 

• Nota Técnica nº 132/2010/COGES/DENOP/SRH/MP. 

• Nota Técnica nº 253/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP. 

• Orientação Normativa SAF nº 96/1991.  

• Nota Técnica nº 6926/2017-MP (Substituição – Período Parcial – Impossibilidade no 
presente caso).  

• Nota Informativa nº 11040/2018-MP (Esclarecimentos acerca da possibilidade de 
pagamento de sucessivas substituições, efeito cascata, em decorrência de vacância do 
cargo).  

• Nota Técnica nº 6317/2019-MP (Jornada de trabalho de 40 horas para servidor com função 
de confiança e sujeito à jornada especial de 24 horas por operar com substâncias 
radioativas).  

 
Requisitos 
Afastamento ou impedimento legal do titular do Cargo de Direção (CD), da Função Gratificada (FG) 
ou de Coordenação de Curso (FCC).   
  
Documentação Necessária 
Requerimento através do formulário próprio; 
Portaria de nomeação/designação do substituto e do titular; 
Comprovante do afastamento do titular. 
  
Observações 
1. É importante lembrar que o processo de designação de substituto de FG/CD/FCC não implica no 
pagamento automático da Substituição Remunerada, sendo necessário ao servidor interessado 
instruir processo de Substituição Remunerada separadamente e para cada exercício vigente. 
2. As vantagens pecuniárias decorrentes da substituição ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do 
afastamento ou impedimento do titular do CD ou da FG, na proporção dos dias de efetiva 
substituição. 
3. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares do titular e a vacância do cargo, hipóteses em que deverá 
optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período de substituição, quando este 
for inferior a 30 (trinta) dias. 
 
 
 



 

31 
 

 
 
4. O substituto faz jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de 
cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, 
superiores a 30 (trinta) dias consecutivos. Tal retribuição será paga na proporção dos dias de 
efetiva substituição que excederem o referido período. 
5. Quando o período de substituição for superior a 30 (trinta) dias, não caberá opção por parte do 
servidor quanto à remuneração do cargo ocupado e do cargo substituído. Neste caso, o servidor 
faz jus à retribuição em relação ao cargo substituído. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1- Preencher formulário específico (site do IFAL) 
2- Anexar Portaria de designação de substituição 
3- Abrir processo com destino a DAPP 

2 DAPP 

1- Verificar compatibilidades (Férias e Afastamentos) 
2- Elaborar planilha financeira e cadastrar no sistema 
3- Emitir ficha financeira para verificar inclusão em folha 
4- Enviar a CCLP para arquivar 

3 CCLP 1- Arquivar o processo 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM          (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM             (    ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/pagamento-de-substituicao-de-chefia.doc


 

32 
 

Ressarcimento à Saúde Suplementar 
 
Definição 
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica, 
sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou 
auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 
 
Base Legal 

• Artigo 230 e parágrafos da Lei 8112/90.  

• Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004.  

• Convênio por adesão nº 01/2013 (GEAP – Autogestão em Saúde).  

• Nota Informativa Nº. 421/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.  

• Portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016.  

• Portaria Normativa nº. 1, de 09 de março de 2017. 

• Ofício nº 346/2018-MP.  

• Portaria Normativa SEGRT/MP nº 1, de 2017. 
 
Requisitos 
Ser servidor ativo, inativo ou pensionista civil, como titular contratante de plano de saúde 
suplementar (médico-hospitalar e/ou odontológico), perante as operadoras ou seguradoras de 
saúde, com base na legislação e normas específicas.  
 
Documentação necessária 
1. Formulário original devidamente preenchido; 
2. Cópia do contrato do plano de saúde, Termo de adesão ou declaração do plano de saúde 
relatando que o mesmo atende as exigências da Agência Nacional de Saúde e que o servidor é o 
titular do plano; 
3. Documento do plano de saúde discriminando os beneficiários e os valores per capita da 
mensalidade; 
4. Recibo ou carnê de pagamento, devidamente quitado; 
5. Documentos dos dependentes: RG, CPF e certidão de nascimento para filhos e enteados, RG, 
CPF e certidão de Casamento para cônjuge, RG, CPF e certidão de União Estável, registrado em 
cartório, para companheiro (a). 
 
Observações 
O servidor deverá apresentar uma vez por ano (até o último dia do mês de abril) a documentação 
comprobatória necessária à Coordenação de Gestão de Pessoas de seu campus de lotação, a 
exemplo de: a) boletos mensais e respectivos comprovantes de pagamento das mensalidades do 
plano de saúde e; b) declaração da operadora ou administradora do plano de saúde, discriminando 
valores mensais por beneficiário (servidor titular e seus dependentes devidamente cadastrados). 
O servidor deve ser obrigatoriamente o titular do plano de saúde; 
O Ressarcimento à Saúde Suplementar tem caráter indenizatório e não se incorpora ao 
vencimento, remuneração, proventos ou pensão, pois assim a Lei determina; 
Têm direito a Receber o Ressarcimento à Saúde Suplementar os seguintes dependentes: 
a) O cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; 
b) O companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos aos mesmos critérios 
adotados para o reconhecimento da união estável; 
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c) A pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e 
dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 
d) Os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar 
a invalidez; 
e) Os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes 
economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da 
Educação; e 
f) O menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial. 
 
O benefício da saúde suplementar é per capita (por pessoa); 
A abertura de processo de Ressarcimento à Saúde Suplementar (ou Cadastro de Dependentes para 
o referido Ressarcimento) deverá ser feita no decorrer do ano, sempre que houver a contratação 
de plano de saúde ou alteração do mesmo (considerando que o pagamento deste auxílio será 
devido somente a partir do seu requerimento, por meio de processo específico). 
No caso de o servidor optar pelo convênio da GEAP- Autogestão o repasse financeiro do benefício, 
de natureza indenizatória, será direcionado da patrocinadora (IFAL) para a operadora do plano de 
saúde.  
Nos casos de exoneração, vacância, redistribuição, cessão ou afastamentos e licenças sem 
remuneração, a apresentação da documentação comprobatória supracitada deverá se dar antes 
de seu afastamento do órgão ou entidade concedente. O usufruto de férias, licença ou 
afastamento durante o mês de abril não desobriga o servidor do cumprimento das obrigações aqui 
dispostas. 
O servidor ou o pensionista que não efetuar a comprovação das despesas terá o benefício 
suspenso, culminando na instauração de processo de reposição ao erário. Ainda, o servidor ou o 
pensionista que cancelar o plano de assistência à saúde durante o período de pagamento do 
benefício e não informar à Coordenação de Gestão de Pessoas de seu campus terá o benefício 
cancelado, devendo ser instaurado processo visando à reposição ao erário. 
Com fundamento na NOTA INFORMATIVA Nº. 421/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, o 
entendimento vigente é pela não possibilidade do pagamento retroativo do Ressarcimento à 
Saúde Suplementar. Portanto, o ressarcimento será efetuado a partir da data de solicitação 
constante do formulário específico. 
 
Fluxograma 
  Responsável Detalhamento da ação 

01 Servidor Abertura de processo Administrativo 

02 CGP Análise do processo 

03 CGP Inclusão na folha de pagamento SIAPE 

04 CGP Arquivamento 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM       (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  
 
 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/ressarcimento-a-saude-suplementar
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Adicionais Ocupacionais 
 
Definição 
Adicional sobre o Vencimento do Cargo Efetivo, a que fazem jus os servidores que trabalham com 
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida. 
 
Base Legal 

• Decreto Lei nº 1.873/81.  

• Arts. 68 a 72 e art. 186, § 2º, da Lei nº 8.112/90.  

• Lei nº 8.270/91.  

• Decreto nº 97.458/89.  

• Orientação Normativa nº 04/SGP/MPOG, de 14/02/2017. 

• NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, publicada pela Portaria MTb n.º 3.214, 
de 08 de junho de 1978 

• NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, publicada pela Portaria GM n.º 3.214, de 
08 de junho de 1978 

 
Requisitos 
Exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas, com exposição permanente ou 
habitual com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. 
 
Documentação necessária 
Formulário contendo informações sobre as atividades desenvolvidas pelo servidor; 
Portaria de Lotação emitida pelo Diretor/Campus para o mesmo local pelo qual o servidor está 
solicitando o adicional; 
Plano Individual de Trabalho (docentes); 
Frequência do horário de Trabalho (técnico administrativo); 
Portaria de Designação (Cargo de chefia/coordenação/direção) 
 
Observações 
O Adicional de Insalubridade corresponde aos percentuais de 5% (cinco por cento), 10% (dez por 
cento) e 20% (vinte por cento), de acordo com os graus mínimo, médio ou máximo, calculados 
sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. 
O Adicional de Periculosidade corresponde a 10% (dez) por cento, calculados sobre o vencimento 
do cargo efetivo do servidor. 
A execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de 
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo 
à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento. 
O direito à percepção de Adicional de Insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos 
riscos que deram causa à sua concessão. 
A servidora gestante ou lactante será afastada das operações ou locais considerados insalubres, 
pela chefia imediata e, enquanto durar a gestação e a lactação, exercerá suas atividades em local 
salubre. 
O Adicional de Insalubridade/Periculosidade não é incorporável aos proventos de aposentadoria 
por falta de amparo legal. 
Caso o servidor mude de ambiente funcional ou lotação será necessário o preenchimento do 
formulário para uma nova avaliação. 
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Durante os períodos em que permanecer em gozo de Licença para Desempenho de Mandato 
Classista, Licença para Capacitação, afastado para a realização de curso de pós-graduação, para 
servir a outro órgão ou entidade, Licença para Atividade Política ou Exercício de Mandato Eletivo, 
o servidor não fará jus ao Adicional de Insalubridade. 
Considera-se exposição habitual aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou 
condições insalubres e perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo superior à metade 
da jornada de trabalho semanal. 
Considera-se exposição permanente aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e 
prescrita como principal atividade do servidor. 
Não terá direito ao adicional de insalubridade o servidor que no exercício de suas atribuições fique 
exposto aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico ou ocasional. 
De acordo com ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, em seu art 9ª, 
parágrafo único, há referência a “No caso do servidor estar submetido a condições insalubres ou 
perigosas em período de tempo que não configure exposição habitual, nos termos do inciso II do 
caput deste artigo, mas em período de tempo que configure o direito ao adicional conforme os 
Anexos e Tabelas das Normas Regulamentadoras nº 15 e nº 16, aprovadas pela Portaria MTE nº 
3.214, de 8 de junho de 1978, prevalecerá o direito ao recebimento do respectivo adicional.” 
 
Fluxograma 

Passos  Responsável Detalhamento da ação 
01 Servidor Abertura de processo administrativo 
02 CGP Conferência de documentação exigida 
03 CSS Encaminhamento do processo para análise 
04 SESMT Análise do processo, emissão e cadastro do laudo Técnico 

ambiental 
05 DGP Autorização de emissão de portaria 
06 CSS Emissão de Portaria Interna 
07 Sec. do 

Gabinete 
Assinatura da portaria pelo Reitor e publicação no Boletim de 
serviço 

08 CSS Cadastro servidor, emissão de portaria no SIAPE NET (externa) e 
pagamento no módulo de Adicionais 

09 CGP Arquivamento 
 

FORMULÁRIO DOCENTE: ( X ) SIM            (    ) NÃO                       PROCESSO: ( X ) SIM          (    ) NÃO 
 
FORMULÁRIO TAE: ( X ) SIM            (    ) NÃO                       PROCESSO: ( X ) SIM          (    ) NÃO   

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/AdicionaldeInsalubridadeePericulosidadeDOCENTEANEXO1.pdf
http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/AdicionaldeInsalubridadeePericulosidadeTAEANEXO2.pdf
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Licença para tratamento da própria saúde – servidor efetivo 
 
Definição 
Licença a que o servidor faz jus quando acometido de doença que não lhe permita exercer as 
atividades do cargo, sendo possível sua concessão a pedido ou de ofício, mediante perícia médica 
oficial, sem prejuízo de sua remuneração. 
  
Base Legal 

• Artigos 202 a 205 da Lei nº 8.112/90. 

• Decreto nº 7.003/2009. 
  
Documentação Necessária 
Atestado Médico Original, com o Código de Classificação Internacional de Doenças – CID ou 
diagnóstico e o tempo provável de afastamento.  
  
Observações 
1. O atestado médico deve conter identificação do servidor e do profissional emitente e seu 
registro no conselho de classe; o nome do agravo, codificado ou não, e o tempo provável de 
afastamento. Todos os dados devem estar de forma legível. 
2. O prazo de licença para tratamento de saúde do servidor será considerado como de efetivo 
exercício até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à 
União, em cargo de provimento efetivo. 
3. Após esse prazo, poderá ser concedida licença para tratamento da própria saúde, ressaltando-
se que o referido tempo contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 
4. A perícia oficial poderá ser dispensada para a concessão de licença para tratamento de saúde, 
desde que não ultrapasse o período de (05) cinco dias corridos e somada a outras licenças para 
tratamento de saúde, gozadas nos 12 meses anteriores, seja inferior a quinze dias. 
5. A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, poderá ser avaliada por 
perícia singular e acima deste número de dias, obrigatoriamente, por junta composta por três 
médicos ou três odontólogos. 
6. Encontrando-se o servidor impossibilitado de locomover-se ou estando hospitalizado, o exame 
pericial poderá ser realizado em sua residência ou na entidade hospitalar (perícia externa). 
7. Caso não seja comprovada a incapacidade laborativa alegada, o servidor não terá sua licença 
concedida, no todo ou em parte. 
8. O início da licença por motivo de saúde do servidor deverá corresponder à data do início do 
afastamento de suas atividades laborais, que deverá ser a mesma data de emissão do atestado, 
independentemente do tipo de jornada de trabalho. 
9. A conclusão do exame pericial será comunicada por meio do “laudo pericial de licença para 
tratamento de saúde”. Se a conclusão pericial exigir reavaliação da capacidade de trabalho, o 
servidor deverá retornar à perícia no término da licença, mediante prévio agendamento, com os 
documentos solicitados. 
10. Caso haja prorrogação da licença para tratamento de saúde, será emitido um novo “laudo de 
licença para tratamento de saúde”. 
11. O servidor que, no curso da licença, julgar-se apto a retornar à atividade será submetido a novo 
exame pericial em posse de relatório o médico assistente. Caso não se configure mais a 
incapacidade, a perícia emitirá novo laudo pericial de licença para tratamento de saúde 
modificando a data de retorno ao trabalho. 
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12. O comparecimento a consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou 
exames, por uma fração do dia, não gera licença, por falta de amparo legal, mas deverá ser 
comprovado por meio de declaração de comparecimento emitida pelo profissional assistente, para 
servir como justificativa de afastamento, ficando a critério da chefia imediata do servidor a 
compensação do horário, conforme a legislação em vigor (parágrafo único do art. 44 da Lei nº 
8.112, de 1990). 
13. Os casos de avaliação por junta médica serão agendados na unidade do SIASS. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
Comunicar a chefia imediata a necessidade da licença médica, em um prazo de 
24h 
Agendamento para perícia médica 

2 SIASS 
Realiza a perícia do servidor; 
Registra a licença no SIAPE SAÙDE 

3 CGP/CSS Recebe o registro da licença via e-mail (SIAPE) 

4 CGP/CSS Comunica a chefia imediata do servidor 

   

FORMULÁRIO: (  ) SIM        ( x ) NÃO                     PROCESSO: (  ) SIM ( x ) NÃO 
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Licença para tratamento da própria saúde – servidor contratado  
 
Definição 
Licença a que o servidor faz jus quando acometido de doença que não lhe permita exercer as 
atividades do cargo, sendo possível sua concessão a pedido ou de ofício, mediante perícia médica 
oficial, sem prejuízo de sua remuneração.  
  
Base Legal 

• Artigos 202 a 205 da Lei nº 8.112/90. 

• Decreto nº 7.003/2009.  

• Art. 75 do Decreto 3.048, de 1999.   

• Arts. 59 e 60 § 4º da Lei nº 8.213, de 1991.   

• Lei 8.647, de 1993.  

• Lei nº 8.745, de 1993.  
  
Requisito 
Ser servidor contratado, regido pelo RGPS. 
  
Documentação necessária 
Atestado Médico Original, com o Código de Classificação Internacional de Doenças – CID ou 
diagnóstico e o tempo provável de afastamento.  
  
Observações 
O atestado médico deve conter identificação do servidor e do profissional emitente e seu registro 
no conselho de classe; o nome do agravo, codificado ou não, e o tempo provável de afastamento. 
Todos os dados devem estar de forma legível 
Servidor/a deve apresentar o atestado médico no prazo máximo de 5 dias corridos a partir do 
primeiro dia do afastamento 
Não há dispensa de perícia para os servidores contratados e não há dispensa para 
acompanhamento de pessoa da família. 
 Nos casos de perícia, o/a Servidor/a deverá comparecer à perícia na Unidade SIASS-IFAL com o 
atestado em mãos. 
 Nos casos de afastamentos de 01 até 15 dias relativos a uma mesma doença, a perícia será 
agendada com a própria Unidade SIASS. (A partir do 16° dia de afastamento pela mesma doença, 
as licenças serão concedidas pelo INSS. (O contratado deve ligar para o 135 do INSS e fazer o 
agendamento na Agência de Previdência Social) 
Encontrando-se o servidor impossibilitado de locomover-se ou estando hospitalizado, o exame 
pericial poderá ser realizado em sua residência ou na entidade hospitalar (perícia externa). 
Caso não seja comprovada a incapacidade laborativa alegada, o servidor não terá sua licença 
concedida, no todo ou em parte. 
O início da licença por motivo de saúde do servidor deverá corresponder à data do início do 
afastamento de suas atividades laborais, que deverá ser a mesma data de emissão do atestado, 
independentemente do tipo de jornada de trabalho. 
A conclusão do exame pericial será comunicada por meio do “laudo pericial de licença para 
tratamento de saúde”. 
O servidor que, no curso da licença, julgar-se apto a retornar à atividade será submetido a novo 
exame pericial em posse de relatório o médico assistente.  
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Caso não se configure mais a incapacidade, a perícia emitirá novo laudo pericial de licença para 
tratamento de saúde modificando a data de retorno ao trabalho. 
O comparecimento a consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou exames, 
por uma fração do dia, não gera licença, por falta de amparo legal, mas deverá ser comprovado 
por meio de declaração de comparecimento emitida pelo profissional assistente, para servir como 
justificativa de afastamento, ficando a critério da chefia imediata do servidor a compensação do 
horário, conforme a legislação em vigor (parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.112, de 1990). 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
Comunicar a chefia imediata a necessidade da licença médica, em um prazo de 
24h 
Agendamento para perícia médica 

2 SIASS 

Realiza a perícia do servidor ; 
Registra a licença no SIAPE SAÚDE 
Caso o afastamento seja superior a 15 dias, a Unidade SIASS informará 
imediatamente ao DAPP via memorando, para que entrem em contato com o 
contratado. Em casos de afastamentos superiores a 15 dias relativos a mesma 
doença, o pagamento salarial pelo IFAL será imediatamente SUSPENSO. 

3 CGP/CSS Recebe o registro da licença via email (SIAPE) 

4 CGP/CSS Comunica a chefia imediata do servidor 

   

FORMULÁRIO: (  ) SIM ( x ) NÃO                                           PROCESSO: ( ) SIM ( x ) NÃO 
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Licença para tratamento de saúde de pessoa da família 
 
Definição 
Licença que poderá ser concedida ao servidor por motivo de doença em cônjuge ou companheiro, 
pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas, mediante 
avaliação pela Junta Médica.   
  
Base Legal 

• Art. 81, inciso I, §1º, arts. 82 e 83 da Lei nº 8.112, de 1990, alterados pela Lei nº 11.269, de 
2010. 

• Decreto nº 7.003/2009.  

• Orientação Normativa SRH/MP nº 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010.  

• Manual de Pericia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (3ª Edição Revisada: 
Portaria SEGRT/MP nº 19, de abril de 2017, publicada no DOU de 25.04.2017). 

 
Documentação necessária 
1. Atestado Médico Original, contendo a identificação do servidor e do familiar, ou seu dependente 
legal; grau de parentesco com o servidor; Tempo de afastamento sugerido; e Informação quanto 
a necessidade de permanecer acompanhado pelo servidor durante o período; 
– Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID) ou o diagnóstico (quando expressamente autorizados pelo paciente); 
– Local e data; 
– Identificação do emitente com assinatura e registro no conselho de classe. 
2. Para cadastramento de dependentes para Licença por Doença em Pessoa da Família:  
(Uma vez cadastrados no sistema, não será mais necessária a apresentação desses documentos). 
- filhos: cópia da certidão de nascimento; 
- pais: cópia da carteira de identidade do servidor;  
- cônjuge: cópia da certidão de casamento; 
- companheiro: declaração de união estável passada em cartório com duas testemunhas ou cópia 
da certidão de nascimento de filhos em comum;  
- enteados: cópia da certidão de casamento e cópia da certidão de nascimento do enteado; quando 
o servidor não é casado deve ser apresentada uma declaração de união estável passada em 
cartório com duas testemunhas. 
- menor sob guarda: termo de guarda; 
- padrasto ou madrasta: cópia da certidão de casamento do pai ou mãe e cópia da carteira de 
identidade do servidor; não havendo casamento, deverá ser apresentada uma declaração de união 
estável, passada em cartório, com duas testemunhas e cópia da carteira de identidade do servidor; 
- dependente que viva às expensas do servidor: cópia da declaração do imposto de renda onde 
conste a dependência econômica, ou documento expedido pelo setor de recursos humanos 
informando que o dependente consta nos assentamentos funcionais do servidor. 
  
Observações 
1. Deverá ser apresentado na perícia médica: atestado, emitido pelo médico que assiste do 
familiar, exames laboratoriais ou radiografias. 
2. Somente serão aceitos documentos originais, sem rasuras, com carimbo e assinatura do médico. 
3. A licença somente será deferida se a assistência pessoal do servidor for indispensável e não 
puder ser prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo ou mediante compensação. 
4. A avaliação pericial será realizada no familiar ou dependente do servidor; 
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5. A licença para acompanhamento de pessoa da família, incluídas as prorrogações, poderá ser 
concedida a cada período de 12 meses, nas seguintes condições: 
- Por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; 
- Após os 60 dias, por até mais 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração, não ultrapassando 
o total de 150 dias, incluídas as respectivas prorrogações. 
6. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira 
licença concedida. 
7. A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser dispensada de perícia, desde 
que sejam atendidos os seguintes pré-requisitos: 
- Os atestados médicos ou odontológicos sejam de até três dias corridos, computados fins de 
semana e feriados; 
- O número total de dias de licença seja inferior a 15 dias, a contar da data de início do primeiro 
afastamento, no    período de 12 meses; 
- O atestado deve conter a justificativa quanto à necessidade de acompanhamento, a identificação 
do servidor e do profissional emitente e seu registro no conselho de classe, o nome da doença ou 
agravo, codificado ou não, e o tempo provável de afastamento, contendo todos os dados de forma 
legível; 
8. O atestado deverá ser apresentado à unidade competente do órgão ou entidade no prazo 
máximo de (05) cinco dias, contados da data do início do afastamento do servidor. Caso o prazo 
para entrega do atestado exceda os cinco dias, o familiar deverá ser submetido a exame pericial 
presencial. 
9. O atestado deverá ser apresentado aos peritos no momento da perícia, ou, nos casos que não 
necessitam de perícia deverá ser apresentado ao responsável pelo SIASS/CGP do Campus. 
10. No caso do atestado não atender às regras estabelecidas no Decreto nº 7.003/2009, ou no caso 
de o servidor optar por não especificar o diagnóstico de seu dependente no atestado, torna-se 
obrigatório o exame pericial, ainda que se trate de atestado inferior ou igual a (03) três dias. 
11. Não é permitido interromper férias para requerer licença por motivo em doença em pessoa da 
família. 
12.  Os ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com o órgão público, segurados do RGPS, 
por serem servidores, têm direito a licença por motivo de doença da família, nas mesmas condições 
citadas anteriormente. 
13. Os contratados por tempo determinado e os empregados públicos não farão jus à licença por 
motivo de doença em pessoa da família, uma vez que não são definidos como servidores públicos. 
14. Encontrando-se o familiar ou dependente impossibilitado de locomover-se ou estando 
hospitalizado, o exame pericial poderá ser realizado em sua residência ou na entidade hospitalar 
(perícia externa). 
15. Os casos de avaliação por junta médica serão agendados na unidade do SIASS. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 
Servidor Comunicar a chefia imediata a necessidade da licença médica, em um prazo de 

24h. Agendamento para perícia médica 

2 SIASS Realiza a perícia do servidor e registra a licença no SIAPE Saúde. 

3 CGP/CSS Recebe o registro da licença via e-mail (SIAPE). 

4 CGP/CSS Comunica a chefia imediata do servidor. 

   

FORMULÁRIO: (  ) SIM ( x ) NÃO         PROCESSO: ( ) SIM ( x ) NÃO 



 

42 
 

Licença Maternidade e Prorrogação 
 
Definição 
Licença concedida à servidora gestante, sem prejuízo da remuneração. 
  
Base Legal 

• Constituição Federal de 1988. 
Art. 207 e 209 da Lei nº 8.112/1990. Disponível em:  

• Decreto nº 6.690/2008. 
 

Requisito 
Ser servidora ativa. 
 
Documentação Necessária 
Licença Gestante a partir do nono mês (licença gestante antecipada, com necessidade de passar 
pela Perícia Médica Oficial): Formulário de requerimento GERAL para a DGP; 
- Atestado Médico do Obstetra da requerente no qual conste a evolução e respectivo CID, 
justificando a antecipação da licença e trazer, se necessário, exames subsidiários. 
A partir do nascimento: Formulário de Requerimento de Licença a Maternidade e Prorrogação;  
cópia da certidão de nascimento. 
 
Observações 
1. A licença à gestante destina-se à proteção da gravidez, à recuperação pós-parto, à amamentação 
e à relação do binômio mãe-filho a partir do parto ou no 1º dia do nono mês de gestação, gestação, 
salvo antecipação por prescrição médica. 
2. Duração do afastamento: será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos; 
3. A prorrogação será garantida à servidora pública que requeira o benefício até o final do primeiro 
mês após o parto e terá duração de sessenta dias, iniciando-se no dia subsequente ao término da 
vigência da licença. O prazo para a prorrogação da licença maternidade tem natureza material, 
devendo ser contabilizado de forma corrida. 
4. A servidora gestante não poderá renunciar ao direito à Licença Gestante prevista no art. 207 da 
Lei nº. 8.112/1990. 
 
Fluxograma 

Passos Responsável Procedimentos 

01 Servidor Abertura de processo Administrativo. 

02 CGP 
Análise do processo, inclusão no SIAPE e ciência para a chefia imediata. 
Arquiva na pasta da servidora. 

03 CGP Após os 120 dias da licença, desarquivamento do processo. 

04 CGP 
Inclusão da prorrogação no SIAPE NET, ciência para Chefia imediata e 
último arquivamento. 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM       (   ) NÃO                                      PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-maternidade-prorrogacao.doc
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Alteração Cadastral 
 
Definição 
Alterações de dados pessoais e funcionais dos servidores. 
 
Base Legal 

• Lei nº 8.112/90 (art. 117, inciso XIX).  
 
Requisitos 
Ser servidor estável. 
 
Documentação necessária 
1. Formulário padrão, devidamente preenchido e assinado pelo servidor; 
2. Cópia do comprovante de residência ou outro documento comprobatório das alterações 
solicitadas. 
 
Observações 
Nos casos de alteração de endereço em que o servidor não possua comprovante de residência, tais 
como: água, energia, telefone, etc, é obrigatório o preenchimento da declaração de residência. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor Preenche formulário e abre processo no protocolo. 

2 Protocolo Abre processo e encaminha à CCLP / CGP. 

3 CCLP / CGP Análise da documentação e realização dos ajustes cadastrais.  

4 CCLP / CGP O processo é finalizado e arquivado na pasta funcional do servidor. 

 

FORMULÁRIO: ( X ) SIM              (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/alteracao-cadastral.doc
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Averbação de Tempo de Serviço 
 
Definição 
É o registro no sistema SIAPE do tempo de contribuição decorrente de vínculo de trabalho prestado 
a outras instituições, público ou privadas, desde que este período não tenha sido aproveitado para 
outros benefícios (de natureza previdenciária) em quaisquer outras entidades (públicas ou 
privadas). 
 
Base legal 

• NOTA INFORMATIVA Nº 165/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 

• NOTA INFORMATIVA-SRPPS-01-2019; 

• NOTA INFORMATIVA Nº314/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP; 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 - (DOU de 
22/01/2015); 

• PORTARIA Nº 154, DE 15 DE MAIO DE 2008. (D.O.U. de 16/05/2008); 

• ACÓRDÃO Nº 188/2008 - TCU - 1ª CÂMARA; 

• Acórdão TCU nº 2.024/2005. 
 
Requisitos 
1. Ter o servidor prestado serviço a órgãos públicos ou a empresas particulares. 
2. Não ter averbado esse tempo em outro órgão público ou perante a Previdência Social. 
3. Apresentar certidão com tempo de serviço/contribuição emitida pelo órgão competente nos 
termos da Portaria MPS nº 154 de 15/05/08 – DOU de 16/05/08. (ANEXO I) 
4. Relação das remunerações percebidas, caso o tempo a ser averbado seja a partir de julho/1994 
nos termos da Portaria MPS nº 154 de 15/05/08 – DOU de 16/05/08. (ANEXO II) 
5- NÃO TER UTILIZADO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO requerido para efeito de Aposentadoria junto 
a outros Órgãos Públicos, bem como junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (I.N.S.S). 
 
Documentação necessária 
1. Formulário devidamente preenchido, assinado e datado pelo servidor requerente; 
2. Certidão de Tempo de Contribuição – CTC original, sem rasuras, onde conste, obrigatoriamente, 
os requisitos contidos no Art. 6º, da Portaria nº 154/2008. (Art. 2° da Portaria MPS n° 154/2008); 
3. No caso de tempo de serviço/contribuição prestado à Administração Federal: 
a) Certidão original emitida pelo órgão federal, se servidor regido pelo RJU, ou pela CLT desde que 
o respectivo emprego tenha sido transformado em cargo público por imposição da Art. 243, da Lei 
nº 8.112/90. 
4. No caso de tempo de serviço/contribuição prestado a Administração Estadual: 
a) Certidão original emitida pelo órgão competente do Estado se possuir Regime Previdenciário 
Próprio, cabendo ao INSS a emissão de tal certidão, no caso de o Estado não possuir; 
c) Certidão original emitida pelo INSS se for o tempo de Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações. 
5. No caso de tempo de serviço/contribuição prestado a Administração Municipal: 
a) Certidão original emitida pelo órgão competente do município se possuir Regime Previdenciário 
Próprio, cabendo ao INSS a emissão de tal certidão, no caso do município não possuir. 
6. No caso de tempo de serviço/contribuição prestado a Forças Armadas: 
a) Cópia do certificado de Reservista, quando este for o documento comprobatório do tempo de 
serviço, conferido com o original. A cópia da reservista será aceita, caso o tempo de serviço 
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prestado tiver sido inferior a 18 meses, e caso o período trabalhado tenha sido anterior a julho de 
1994. Nos demais casos, será exigida Certidão de Tempo de Serviço Militar. 
7. No caso de tempo de serviço/contribuição prestado como Aluno-aprendiz: 
Certidão original emitida pelo órgão/instituição onde prestou serviço/estudo.  
I. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em 
documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas 
pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração 
percebida; 
II. a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para caracterizar 
a condição de aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas de estudo ou de 
subsídios diversos concedidos aos alunos; 
III. as certidões emitidas devem considerar apenas os períodos nos quais os alunos efetivamente 
laboraram, ou seja, indevido o cômputo do período de férias escolares; 
IV. não se admite a existência de aluno-aprendiz para as séries iniciais anteriormente à edição da 
Lei n° 3.552, de janeiro de 1959, a teor do art. 4° do Decreto-lei n° 8.590, de 8 de janeiro de 1946. 
 
Observações 
1. Somente poderá ser aceita para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social do 
Servidor Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) original; 
2. O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deverá ser provado 
com Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, 
excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor, desde que devidamente homologada pela 
respectiva unidade gestora do RPPS. (Art. 2º, parágrafo 2° da Portaria nº 154/2008; 
3. O ente federativo deverá adotar os modelos de CTC e de Relação das Remunerações de 
Contribuições conforme definido na Portaria MPS nº 154 de 15/05/08. (Art. 6º, parágrafo único da 
Portaria MPS nº 154 de 15/05/08); 
4. Para averbar os períodos na atividade de magistério, juntar comprovante de que o servidor 
efetivamente ministrou aulas em ensino de 1º e 2º grau, através de cópias dos registros dos 
contratos na Carteira de Trabalho ou em Declarações expedidas pelo órgão; 
5. É vedada a destinação da Certidão de Tempo de Contribuição a órgão diverso daquele a que se 
destina a CTC, ou seja, somente serão aceitas as Certidões destinadas ao Instituto Federal de 
Alagoas; 
6. Não se admite a desaverbação de tempo que foi averbado (automaticamente ou mediante CTC) 
e que tenha gerado o pagamento de vantagens remuneratórias ao servidor. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. 

2 CCLP Análise da certidão original e envio ao Departamento de Administração e 
Pagamento de Pessoal. 

3 DAPP Análise da relação das remunerações de contribuições e cadastro no sistema 
SIAPE. Envio à Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal. 

4 CCLP Emissão da portaria de averbação. 
Cadastro dos períodos averbados no sistema SIAPE. 
Ciência do servidor e arquivo na pasta funcional. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/averbacao-de-tempo-de-contribuicao.doc
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Óbito de servidor em atividade 
 
Definição 
Alteração da situação funcional do servidor falecido em atividade. 
  
Base Legal 

• Lei nº 8.112/90 (art. 117, inciso XIX). 
  
Documentação necessária 
1. Formulário padrão; 
2. Cópia autenticada da certidão de óbito do servidor. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 
Interessado 
(parente/terceiro) 

1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE 
COMUNICA ÓBITO DE SERVIDOR EM ATIVIDADE (Disponível no 
site) 

2 CCLP 

1. Análise da certidão de óbito autenticada 
2. Emissão da portaria de vacância por falecimento de servidor 
em atividade com posterior publicação no Diário Oficial da União 
3. Atualização cadastral no sistema SIAPE 
3. Envio ao Departamento de Administração e Pagamento de 
Pessoal  

3 DAPP 
1. Realiza os ajustes financeiros no sistema SIAPE 
2. Envio à Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal 

4 CCLP 1. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM             (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/comunicacao-de-obito-servidor-em-atividade.odt
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Cadastro de dependentes para acompanhar pessoa da família 
 
Definição 
Inclusão de dependentes para fins de redução da base tributária mensal para o cálculo do desconto 
do imposto de renda retido na fonte; auxílio pré-escolar e acompanhamento de pessoa da família 
por motivo de doença. 
  
Base legal 

• Lei nº 9.250, de 26/12/1995, art. 35. 

• Decreto nº 3.000, de 26/03/1999, art. 77, § 1º. 

• Instrução Normativa SRF nº 15, de 06/02/2001, art. 38. 

• Parecer PGFN/CAT nº 1.503/2010, de 19/07/2010. 
  
Requisitos 
Podem ser dependentes para abatimento no Imposto de Renda retido na fonte: 
Cônjuge ou companheiro(a) na união estável; 
Companheiro(a) na união homoafetiva, obedecidos aos mesmos critérios adotados para o 
reconhecimento da união estável; 
Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho; 
Filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola 
técnica de segundo grau, até 24 anos de idade; 
Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda 
judicial até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o 
trabalho; 
Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda 
estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde 
que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos; 
Pais, avós e bisavós que não tenham rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de 
isenção mensal; 
Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial; 
Pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. 
  
Documentação necessária 
1. Formulário devidamente preenchido; 
2. Cônjuge: Cópia da certidão de casamento, RG e CPF; 
3.  Companheiro (a): Declaração de União estável, RG e CPF; 
4. Filho (a) ou enteado (a) ou até 21 anos: Cópia da certidão de nascimento e/ou RG e CPF; 
5. Filho (a) ou enteado (a) de 21 até o dia em que completar 24 anos: Cópia da certidão de 
nascimento e/ou RG, CPF e cópia do comprovante de matrícula, a cada 06 meses; 
6. Filho (a) ou enteado (a) de qualquer idade, quando incapacitado física e mentalmente: Cópia da 
certidão de nascimento e/ou RG, CPF e laudo médico atestando a incapacidade; 
7. Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a), sem arrimo dos pais até 21 anos: Cópia da certidão de 
nascimento e/ou RG, CPF e cópia do termo de guarda judicial; 
8. Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos: Cópia 
da certidão de nascimento e/ou RG, CPF, cópia do termo de guarda judicial e cópia do comprovante 
de matrícula, a cada 06 meses; 
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9. Pessoa absolutamente incapaz ou menor pobre até 21 anos do (a) qual o (a) servidor (a) seja 
tutor (a) ou curador (a): Cópia da certidão de nascimento e/ou RG, CPF e cópia do termo de tutela 
ou curatela; 
10. Pais, avós e bisavós: Cópia da certidão de casamento e/ou RG, CPF e cópia do comprovante de 
rendimentos ou Declaração de Dependência Econômica. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE CADASTRO DE 
DEPENDENTES (Disponível no site) 

2 CCLP/CGP 

1. Análise dos documentos comprobatórios 
2. Cadastro dos dependentes e inclusão dos benefícios no sistema SIAPE  
3. Envio ao Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal (em 
caso de auxílio pré-escolar) 

3 DAPP/CGP 1. Realiza os ajustes financeiros no sistema SIAPE e envio à CCLP. 

4 
CCLP / 
CGP 

O processo é finalizado e arquivado na pasta funcional do servidor. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM                (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/cadastro-de-dependentes.doc
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Declaração/Certidão 
 
Definição 
É a emissão de declaração e/ou certidão solicitada pelo servidor / ex-servidor contendo 
informações acerca de sua vida funcional. Ex: declaração de vínculo; certidão de tempo de 
contribuição. 
  
Base legal 

• Art. 5, inc. XXXIV, "b" da Constituição Federal de 88. 
  
Requisitos 
1. Ser servidor estável, nos casos de declarações / certidões de assuntos diversos. 
2. Ser ex-servidor do IFAL, nos casos de certidão de tempo de contribuição. 
  
Documentação necessária 
Formulário devidamente preenchido, assinado e datado pelo servidor requerente. 
Em caso de requerimento por procurador legalmente instituído, anexar cópia autenticada da 
procuração. 
  
Observações 
Nos casos de solicitação de Certidão de Tempo de Contribuição, informar, obrigatoriamente, o 
órgão a qual se destinará a certidão. 
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO / CERTIDÃO 
(Disponível no site) 

2 CCLP 
1. Emissão da declaração / certidão 
2. Entrega da declaração / certidão ao servidor 
3. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/declaracao-certidao.doc
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Férias – servidor afastado 
 
Definição 
Período anual de descanso remunerado com duração prevista em lei, que poderá ser parcelado 
em até três vezes. 
  
Base legal 

• Lei nº 8.112/90, Capítulo III, Artigos 77 a 80. 

• Orientação Normativa SRH nº 2 de 23 de fevereiro de 2011.  

• Orientação Normativa nº 10, de 3 de dezembro de 2014.  
  

Documentação necessária 
Formulário devidamente preenchido, assinado e datado pelo servidor requerente. 
   
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
FÉRIAS AFASTADOS (Disponível no site) 

2 CCLP 
1. Atualização das férias no sistema SIAPE 
2. Atualização das férias no sistema SIGRH 
3. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/ferias-servidores-afastados.doc
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Licença adotante e prorrogação 
 
Definição 
Licença remunerada concedida à(ao) servidora(servidor) que adotar ou obtiver guarda judicial de 
criança.  
  
Base Legal 

• Art. 208 e 210 da Lei nº 8.112/1990.  

• Decreto nº 6.690/2008.  

• Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

• Orientações Normativas 76(D.O.U. 01/02/91) e 85/91(D.O.U. 06/03/91) – DRH/SAF. 

• Parecer DRH/SAF 392/91. 

• Ofício Circular nº 14/2017-MP, de 03 de fevereiro de 2017.  

• PARECER N. 003/2016/CGU/AGU. 
  
Documentação necessária 
1. Formulário devidamente preenchido; 
2. Cópia da certidão de nascimento e Termo de Guarda. 
  
Observações 
A duração da referida Licença é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, independentemente da 
idade da criança. 
A prorrogação da Licença à Adotante será garantida à servidora que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança e, que requeira o benefício até o final do primeiro mês após 
a adoção e terá duração de 60 (sessenta) dias, iniciando-se no dia subsequente ao término da 
vigência da licença. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece em seu art. 1º que criança é 
a pessoa com até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 
A licença à adotante é considerada como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos. 
Ao pai adotante será concedida licença paternidade de 5 (cinco) dias. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE LICENÇA ADOTANTE 
E PRORROGAÇÃO (Disponível no site) 

2 CCLP 
1. Análise dos documentos comprobatórios 
2. Inclusão da licença no sistema SIAPE  
3. Envio ao Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal  

3 DAPP 
1. Realiza os ajustes financeiros no sistema SIAPE 
2. Envio à Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal 

4 CCLP 1. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-adotante-prorrogacao.doc
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Licença Prêmio por Assiduidade 
 
Definição 
Licença concedida pelo prazo de até 3 meses, com a remuneração do cargo efetivo, a título de 
prêmio por assiduidade, após cada período de 5 anos ininterruptos de exercício, adquiridos até 15 
de outubro de 1996. Foi extinta pela Medida Provisória nº. 1.522/96, em face da nova redação 
dada ao Art. 87 da Lei nº. 8.112/90, a partir de 16/10/96. 
 
Base Legal  

• Art. 87 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

• Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 
 

Requisitos 
Ter cumprido 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício (quinquênio), no Serviço Público 
Federal até 15/10/1996. A concessão depende do interesse da Administração. 
 
Documentação necessária 
1. Formulário padrão, devidamente preenchido e assinado pelo servidor; 
2. Cópia do comprovante de residência ou outro documento comprobatório das alterações 
solicitadas. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE LICENÇA PRÊMIO 
POR ASSIDUIDADE (Disponível no site) 

2 CCLP 

1. Análise da situação funcional do servidor 
2. Emissão da portaria de LPA 
3. Cadastro da LPA no sistema SIAPE 
4. Ciência do servidor 
5. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-premio-por-assiduidade.doc
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Licença Paternidade e Prorrogação 
 
Definição 
Licença de 5 (cinco) dias consecutivos concedida ao servidor por nascimento ou adoção de filho(s). 
A Prorrogação da referida licença será concedida ao servidor público que requeira o benefício no 
prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos 
cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei nº 8.112, de 1990. 
  
Base legal 

• Art. 7º, inciso XIX da Constituição Federal. 

• Arts. 102, inciso VIII, letra “a”, Art. 185 e 208 da lei nº 8.112/90.  

• Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Decreto nº 1.590/95 (DOU 11/08/1995) Art. 6º, § 1º.  

• Decreto nº 8.737/16 (DOU 04/05/2016). 

• Nota Técnica nº 2978/2016-MP. 

• Nota Técnica nº 16295/2016-MP. 
  

Requisitos 
Ser pai natural ou adotivo devidamente registrado em cartório.  
 
Documentação necessária 
1. Formulário devidamente preenchido e assinado; 
2. Cópia da certidão de nascimento, e no caso de adoção, também a cópia do termo de Adoção ou 
de Guarda e Responsabilidade. 
  
Observações 
1. A licença é concedida computando-se, inclusive, o dia do nascimento do(s) respectivo (s) filho(s) 
(independente do horário de nascimento), quando filho natural. 
2. A prorrogação de que trata o Decreto 8.737/2016 será garantida ao servidor público que 
requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção, iniciando-se no 
dia subsequente ao término da vigência da licença. 
3. A licença paternidade constitui afastamento considerado como efetivo exercício. 
  
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor 
1. Abertura do processo por meio do FORMULÁRIO DE LICENÇA PATERNIDADE E 
PRORROGAÇÃO (Disponível no site) 

2 CCLP 
1. Análise dos documentos comprobatórios 
2. Inclusão da licença no sistema SIAPE  
3. Envio ao Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal  

3 DAPP 
1. Realiza os ajustes financeiros no sistema SIAPE 
2. Envio à Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal 

4 CCLP 1. Arquivo na pasta funcional do servidor 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/guia-de-procedimentos/licenca-paternidade-e-prorrogacao
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Redistribuição 
 
Definição 
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 prévia apreciação do órgão central 
do SIPEC (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 
 
Base legal 

• Art. 18 e Art. 37 da Lei 8112/90, com a redação dada pela Lei nº 9527/97. 

• Portaria nº 57 de 14/4/2000 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

• Portaria nº 57, MPOG, de 14/4/2000. 

• Ofício-circular n° 27/2002, MPOG, de 09/04/2002. 

• Ofício circular Ofício Circular n°3/2017/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC. 
  
Requisitos 
Interesse da Administração; 
Existência de cargo efetivo vago ou ocupado, para dar em contrapartida; 
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; 
Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade; 
Aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
  
Documentação necessária 
Formulário (tanto para servidor do IFAL quanto para servidor externo); 
Ficha Funcional (apenas para servidor externo); 
Justificativa comprovando o interesse da Administração na redistribuição por reciprocidade 
(permuta entre servidores) para ambos os servidores envolvidos, conforme Ofício Circular 
n°3/2017/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC cita o Acórdão n° 1.308/2014 – TCE – Plenário, publicado 
no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2014: “(…) o procedimento da “redistribuição por 
reciprocidade” deve ser adotado em caráter excepcional, devendo ser observados os requisitos do 
art. 37 da Lei n° 8.112 , de 1990, em especial o interesse da Administração, que deve estar 
devidamente comprovado nos autos do processo administrativo. 
 
Observações 
O processo de redistribuição deverá ser aberto pelo servidor do IFAL junto ao Órgão para o qual o 
servidor deseja ser redistribuído, para posteriormente ser encaminhado ao IFAL; 
A redistribuição dar-se-á sempre no interesse da administração pública; 
A redistribuição de cargos ocupados ou vagos somente poderá ser efetivada, se houver, como 
contrapartida a redistribuição de um cargo efetivo, ocupado ou vago, do mesmo nível de 
escolaridade; 
A redistribuição não pode gerar aumento de remuneração do servidor, ou seja, não pode gerar 
aumento de despesa; 
O cargo a ser redistribuído tem que ser compatível com a essência, complexidade e 
responsabilidade relativas às atividades e finalidades institucionais, e com os planos de cargos e 
salários do órgão ou entidade que irá recebê-lo; 
 
 



 

55 
 

 
 
 
A publicação do ato de redistribuição implica no automático remanejamento do cargo efetivo e a 
apresentação do servidor no órgão ou entidade de destino, no prazo mínimo de 10 (dez) dias e 
máximo de 30 (trinta) dias, quando o exercício se der em outro município (art. 18, Lei nº 8.112/90); 
A redistribuição que implicar mudança de domicílio, o órgão ou entidade a que o servidor passar a 
pertencer custeará as consequentes despesas, observadas as normas pertinentes. 
No caso de redistribuição por contrapartida de cargo ocupado (permuta), o processo poderá ser 
aberto em qualquer dos órgãos, desde que a documentação de ambos os servidores estejam 
reunidos num mesmo processo. 
  
Fluxograma 
Para servidor externo ao IFAL 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor interessado de 
outra Instituição  

Preenche formulário.  
Anexa ao formulário demais documentos solicitados e solicita 
abertura de processo no setor de PROTOCOLO da 
Reitoria/Campus de interesse.  

2 PROTOCOLO Abre processo e encaminha à CCAP. 

3 CCAP Manifesta-se quanto à disponibilidade de vaga em 
contrapartida e concurso em validade. Encaminha à DGP, se for 
técnicos, ou PROEN, se for docente. 

4 DGP/PROEN Instrui o processo com a documentação pertinente e 
encaminha para o Reitoria/Campus. 

5 Reitoria/Campus Havendo concordância dos Pró-Reitores/Direção-Geral, emite 
parecer e encaminha à PROEN (no caso de servidor docente) 
/DGP (no caso de servidor técnico) para manifestação.  

6 DGP/PROEN Após ciência, encaminha para CCAP 

7 CCAP Elabora Minuta de Ofício, encaminha para a Gabinete/Reitoria 
anuência do Reitor.  

8 Gabinete/Reitoria Se o Reitor estiver de acordo com a redistribuição, envia do 
processo à Instituição de origem do servidor interessado.  

9 Instituição de origem do 
servidor interessado  

Se de acordo com a redistribuição, encaminha-se para o MEC.  

10 MEC Faz a publicação no Diário Oficial da União.  

  
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/requerimento-redistribuicao.doc
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Para servidor do IFAL 

Passo Setor Procedimento 

1 
Servidor 
interessado  

Abre o processo na Instituição de interesse. Preenche formulário. 
Anexa ao formulário demais documentos solicitados tanto pela 
instituição de interesse quanto.   
Anexa ao formulário demais documentos solicitados e solicita 
abertura de processo no setor de PROTOCOLO da Reitoria/Campus 
de interesse.  

2 
Instituição de 
interesse 

Realiza os trâmites necessários e encaminha para DGP/Reitoria do 
IFAL que o encaminhará para CCAP. 

 CCAP 
Faz análise preliminar, verifica a possibilidade da Redistribuição e 
encaminha à PROEN (no caso de servidor docente)/DGP (no caso de 
servidor técnico) para manifestação.  

3 DGP/PROEN 
Manifesta-se quanto a Redistribuição e encaminha o processo e o 
encaminha à Direção do Campus/Pró-reitoria para manifestação do 
Diretor Geral ou do Reitor. 

 Reitoria/Campus 
Manifesta-se quanto a Redistribuição e devolve o processo à 
DGP/PROEN.  

 DGP/PROEN Após ciência, encaminha para CCAP. 

 CCAP 
Havendo concordância da Direção-Geral/Pró-reitor, elabora Minuta 
de Ofício, encaminha para anuência do Reitor e posteriormente ao 
Gabinete da Reitoria. 

 Gabinete/Reitoria 
Se o Reitor estiver de acordo com a redistribuição, analisa o processo 
e se manifesta. Em caso favorável, emite Ofício e devolve para 
Secretaria do Gabinete. 

 Secretaria do 
Gabinete 

Encaminha ao setor de Protocolo para envio do processo ao MEC. 

 MEC Faz a publicação no Diário Oficial da União.  

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM          (   ) NÃO                                         PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/requerimento-redistribuicao.doc
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Abono Permanência 
 
Definição 
Benefício em pecúnia equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social – PSS, 
concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na 
legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade.  
 
Previsão legal 
Art. 40, § 19 da Constituição Federal de 1988 
Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003 
Orientação Normativa nº 6, de 13 de outubro de 2008 
Ofício nº 160 /2007/COGES/SRH/MP, de 12/11/2007 
Orientação Normativa/MPS nº 1, de 23 de janeiro de 2007 
Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019 
 
Requisitos 
Cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme regras vigentes. 
 
Documentação necessária 
Requerimento de Abono de Permanência. 
 
Observações 
1- O servidor que preencher os requisitos para se aposentar tem direito a receber os valores 
retroativos à data em que cumpriu todos os requisitos da regra de aposentadoria utilizada, 
limitada, em qualquer caso, à data de 31/12/2003, uma vez que o instituto do Abono de 
Permanência somente passou a existir a partir desta data, com a entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. 
2- O Abono de Permanência será concedido com base na regra mais benéfica ao requerente, e 
ainda, conforme opção do requerente pode-se computar na forma convertida (em dobro) os 
períodos de licença-prêmio não gozados. 
3- Ressalta-se ainda que a aplicação de determinada regra de aposentadoria para fins de concessão 
do Abono de Permanência não vincula o servidor a aposentar-se por esta mesma regra, podendo 
aposentar-se por qualquer outra, desde que cumpridos todos os seus requisitos legais. 
4- O Abono de Permanência vigorará até que o servidor complete 75 anos (Lei Complementar 
152/2015, DOU de 04/12/2015), quando ocorrerá a aposentadoria compulsória ou até o momento 
em que o servidor requerer a aposentadoria pelos requisitos até então preenchidos. A partir da 
aposentadoria, seja compulsória, seja voluntária, o servidor não mais fará jus ao referido benefício. 
5- Importante observar que não se trata de deixar de contribuir para o Plano de Seguridade do 
Servidor – PSS. Continua havendo a contribuição do servidor ao PSS, mas há um abono (crédito) 
no mesmo valor descontado. 
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Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor Preenche o formulário “REQUERIMENTO DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA” (Disponível no site) e solicita abertura de processo no 
Protocolo do Campus/Reitoria 

2 Protocolo Abre processo e encaminha à CCLP/Reitoria. 

3 CCLP/Reitoria 1. Atualiza a vida funcional do servidor no sistema SIAPE – PCA 
Histórico: 
1.1 – servidores da reitoria: pasta funcional na CCLP; 
1.2 – servidores dos campi: solicita a pasta funcional do servidor à 
Coordenação de Gestão de Pessoas do campus; 
2. Despacha para a CAP/Reitoria com a atualização. 

4 CAP/Reitoria 1. Providencia: 
a) Mapa de tempo de serviço;  
b) Simulações de aposentadoria no sistema SIAPE; 
2. Em caso de NÃO preenchimentos dos requisitos para o abono de 
permanência: 
a) Despacha para o campus de origem para ciência do servidor ou, no 
caso de servidores da Reitoria, notifica o servidor para ciência na CAP; 
b) Encaminha o processo para arquivamento na pasta funcional do 
servidor (CGP/CAMPUS ou CCLP/REITORIA). 
3. Em caso de preenchimento dos requisitos para o abono de 
permanência: 
a) Imprime o(s) requerimento(s) de Abono de Permanência do sistema 
SIAPE; 
b) Servidores da Reitoria: notifica para opção da regra de Abono e 
assinatura do Requerimento emitido pelo SIAPE; 
c) Servidores dos Campi: envia os autos à Coordenação de Gestão de 
Pessoas do campus. 

5 CGP/Campus Notifica o servidor para opção e assinatura do Requerimento do SIAPE. 
Devolve os autos à CAP. 

6 CAP/Reitoria 1. Emite Portaria de Concessão de Abono de Permanência e encaminha 
para assinatura do Reitor. 
2. Envia para publicação no Boletim de Serviço. 
3. Cadastra o Abono de Permanência no sistema SIAPE. 
4. Encaminha os autos ao Departamento de Administração e 
Pagamento de Pessoal – DAPP, ou à Coordenação de Gestão de Pessoas 
dos Campi, para ajustes financeiros. 

7 DAPP/Reitoria ou 
CGP/Campus 

1. Realiza os ajustes financeiros no sistema da folha de pagamento. 
2. Encaminha o processo para arquivo na pasta funcional do servidor: 
2.1 Servidores da Reitoria: CCLP; 
2.2 Servidores dos campi: CGP. 

   

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/CAPAbonodePermannciaManualdoServidor.odt
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Aposentadoria Voluntária 
 
Definição 
Passagem do servidor da atividade para a inatividade, de forma voluntária, após cumprir os 
requisitos estabelecidos na Constituição Federal e em lei. 
 
Base legal 

• Constituição Federal de 1988.  

• Emenda Constitucional nº 20/1998.  

• Emenda Constitucional nº41/2003.  

• Emenda Constitucional nº47/2005. 

• Emenda Constitucional nº 103/2019.  
  
Requisitos 
VER REGRAS DE APOSENTADORIA A PARTIR DA EC 103/2019 
 
Documentação necessária 
Certidão negativa quanto à dívida ativa da União – Receita Federal (RFB) 
Declaração de acumulação/não acumulação de cargos (anexada a este formulário) 
Declaração de bens e dependentes ou última declaração de Imposto de Renda com recibo 
Cópia autenticada do RG (atualizado – expedição até 10 anos), CPF, PIS/PASEP e Título de Eleitor 
do beneficiário  
Cópia autenticada do comprovante de endereço (atualizado – expedição até 3 meses) 
Cópia autenticada da certidão de nascimento, casamento ou união estável (atualizado – 
expedição até 10 anos) 
Termo de Interdição, Tutela e Guarda (se for o caso) 
Cópia autenticada do RG (atualizado – expedição até 10 anos), CPF, PIS/PASEP e Título de Eleitor 
do representante legal (se for o caso) 
  
Observações 
Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
Não se admite qualquer forma de contagem de tempo fictício. 
Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados poderão ser computados em dobro para 
fins de aposentadoria, caso o servidor opte pelo computo. 
A aposentadoria vigorará a partir da publicação do respectivo ato no Diário Oficial da União, 
devendo o servidor aguardá-la em exercício. 
É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência do 
servidor público, ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis previstos na 
Constituição. 
É proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição e os 
cargos em comissão declarados em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração, observado, em 
qualquer caso, o limite estabelecido na Constituição pela percepção cumulativa ou não da 
remuneração, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, que não podem exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Os adicionais de insalubridade, de periculosidade e de atividades penosas não se incorporam aos 
proventos de aposentadoria. 
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É vedada a conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo comum 
para obtenção de aposentadoria e abono de permanência. (Redação dada pela Orientação 
Normativa nº 5, de 2014). 
 
Fluxograma 

Passos Setor Procedimentos 

1 Servidor Preenche o formulário REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA e protocola o processo no Campus/Reitoria. 

2 Protocolo  Abre processo e encaminha à CCLP/Reitoria. 

3 CAP/Reitoria 1. Analisa a documentação exigida para instrução processual e se 

necessário solicita complementação da documentação. 

2. Despacha para a CCLP. 

4 CCLP/Reitoria 1. Atualiza a vida funcional do servidor no sistema SIAPE – PCA Histórico: 

1.1 – servidores da reitoria: pasta funcional na CCLP. 

1.2 – servidores dos campi: solicita a pasta funcional do servidor à CGP. 

2. Despacha para a CAP/Reitoria com a atualização. 

5 CAP/Reitoria Despacha para a Corregedoria. 

6 Corregedoria 1. Verifica a existência de PAD contra o servidor: 

1.1. Em caso negativo: encaminha declaração de inexistência de PAD para 

assinatura do Reitor e posteriormente encaminha o processo para 

continuidade das providências na CAP 

1.2. Em caso positivo: despacha indicando o impedimento e devolve os 

autos para CAP. 

7 CAP/Reitoria 1. Se o servidor responder a PAD: comunica ao servidor o impedimento 

da continuidade do processo até a conclusão do mesmo. 

2. Se o servidor não responder a PAD: 

2.1. Elabora o Mapa de Tempo de Serviço; 

2.2. Simula aposentadoria no sistema SIAPE. 

3. Em caso de NÃO preenchimento dos requisitos para aposentadoria: 

a) Despacha para ciência do servidor; 

b) Arquiva os autos na pasta funcional do servidor. 

4. Em caso de preenchimento dos requisitos para aposentadoria: 

a) Formula termo de opção das regras de aposentadoria; 

b) Notifica para opção da regra de aposentadoria e assinatura do 

Requerimento emitido pelo SIAPE; 

5. Emite Portaria de Aposentadoria Voluntária para assinatura do Reitor 

com indicação para publicação no DOU; 
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6. Envia Portaria para publicação no Boletim de Serviço; 

7. Verifica a necessidade de solicitação de RRC ao DAPP ou às CGP´s, 

e solicita o envio da pasta funcional à CGP/CCLP. 

8. Aposenta o servidor no sistema SIAPE; 

9. Realiza os ajustes financeiros; 

10. Conclui a instrução processual; 

11. Dá ciência dos ajustes e orientações ao interessado; 

12. Cadastra o Ato no E-pessoal – TCU; 

13. Cadastra o processo no AFD; 

14. Arquiva os autos na pasta funcional do servidor 

 

FORMULÁRIO: ( X ) SIM          (    ) NÃO                             PROCESSO: ( X ) SIM          (    ) NÃO 

 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/cap-formulario-requerimento-de-aposentadoria-voluntaria-atualizado-em-fev2020.doc
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Contagem de Tempo para Aposentadoria 
 
Definição 
Consiste no procedimento de realização de simulações para a aposentadoria, com base no tempo 
de serviço/contribuição do servidor, incluindo possíveis tempos averbados, considerando a 
situação específica de cada servidor em acordo com as regras da legislação vigente, para 
apresentação dos resultados com a indicação de preenchimento ou não dos requisitos para a 
aposentadoria, ou ainda uma estimativa de quando ocorrerá o preenchimento da regra mais 
próxima. 
 
Documentação necessária 
Requerimento de Contagem de Tempo para Aposentadoria. 
 
Observações 
Com a emissão da Medida Provisória 871/2019, de 18.01.2019 apenas mediante CTC emitida pelo 
INSS poderá ser averbado, pelos RPPS, tempo anterior de contribuição ao RGPS por seus servidores 
(anterior a 11/12/1990), inclusive para fins de vantagens financeiras como a concessão de abono 
de permanência.  
Cabe esclarecer também que o tempo já regularmente reconhecido e averbado pelos RPPS (sem 
emissão de certidão) até a edição da MP n° 871/2019, conforme previsões anteriores das 
Instruções Normativas do INSS e do Decreto n° 3.112/1999, poderá ser objeto de contagem e 
concessão de benefícios, bem como de requerimento de compensação financeira, sem a 
necessidade de emissão de CTC pelo INSS, visto que foram obedecidas as normas vigentes no 
âmbito do RGPS quando da realização da averbação. Portanto, a vedação de averbação automática 
produzirá efeitos apenas para o futuro, a partir da edição da referida Medida Provisória.  
 
Fluxograma 

Passo Setor Procedimento 

1 Servidor Preenche o formulário “REQUERIMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA 
APOSENTADORIA” (Disponível no site) e solicita abertura de processo no 
Protocolo do Campus/Reitoria 

2 Protocolo Abre processo e encaminha à CCLP/Reitoria. 

3 CCLP/Reitoria Atualiza a vida funcional do servidor no sistema SIAPE – PCA Histórico: 
– servidores da reitoria: pasta funcional na CCLP; 
– servidores dos campi: se necessário, solicita a pasta funcional do 
servidor à Coordenação de Gestão de Pessoas do campus; 
Despacha para a CAP/Reitoria com a atualização. 

4 CAP/Reitoria Providencia: 
a) Mapa de tempo de serviço;  
b) Simulações de aposentadoria no sistema SIAPE; 
c) Despacho com o resultado e orientações para ciência do servidor: se 
lotado na Reitoria, notifica o servidor para ciência na CAP e encaminha o 
processo para arquivamento na CCLP; se lotado nos campi, encaminha 
para a respectiva CGP dar ciência ao interessado e arquivar processo na 
pasta funcional do interessado.  

5 CGP/Campus Dá ciência ao interessado e arquiva o processo. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/cap-formulario-requerimento-de-contagem-de-tempo-para-aposentadoria.doc
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Capacitação Externa sem taxa de inscrição 
 
Definição 
Entende-se por cursos externos sem taxa de inscrição, as capacitações organizadas e realizadas por 
terceiros, abertos ao público em geral e custeada pelo próprio servidor. 
  
Base Legal 

• Art. 27 da Portaria nº 2909/GR de 27/11/2014. 
  
Requisitos 
Ser servidor em exercício efetivo do cargo. 
  
Documentação Necessária 
- Formulário de Solicitação de Capacitação Externa. 
- Termo de Compromisso e Responsabilidade. 
- Proposta do curso pela empresa. 
- Comprovante de pré-inscrição.  
  
Observações  
O servidor deverá preencher todo o formulário e termo de compromisso com suas respectivas 
autorizações. 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Preenche o formulário de Solicitação de Capacitação com o documento de 
inscrição no curso comprovando o período do afastamento solicitado. O formulário 
deve estar assinado pela chefia imediata e o órgão de gestão de pessoas. 
5. Envia o formulário para o Protocolo. 

PROTOCOLO 1. Abertura do Processo de Capacitação Externa para a CDCP. 

CDCP 1. Recebimento e instrução do processo com a documentação necessária. 
2. Encaminha para a DGP para autorizar ou não a participação do evento solicitado. 

DGP 1. Recebimento do processo e analise. 
2. Encaminha a DAPP se for servidor da Reitoria ou CGP se for servidor do Campus. 

DAPP/CGP 1. Recebimento do processo para conhecimento e providências.   
2. Encaminha a CDCP para acompanhamento e recebimento do certificado. 

Servidor 1. Após o curso entregar a cópia do certificado a CDCP. 

CDCP 
SIM 

1. Recebimento do certificado. 
2. Atualiza a planilha de cursos e encaminha para DAPP ou CGP. 

DAPP/CGP 1. Recebimento do processo, análise, providências e arquivamento. 

CDCP 
NÃO 

1. Servidor não entregou a cópia do certificado 
2. Instrução do processo e envio a chefia imediata para ciência e retorno a CDCP. 

CDCP 1. Recebimento do processo e análise. 
2. Encaminha para o DAPP/Reitoria ou CGP. 

DAPP/CGP 1. Recebimento do processo, análise, providências e arquivamento. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/anexo-iv-port-2909-2014-solicitacao-para-capacitacao-externa-sem-taxa-de-inscricao-2.doc
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Capacitação Interna 
 
Definição 
Entende-se por cursos internos, as capacitações realizadas para grupos de servidores do IFAL, 
sendo ofertadas, em um mesmo momento e local definido, comumente, na própria instituição ou 
em locais por ela definidos, ministradas por instrutores próprios ou contratados sob a supervisão 
do próprio Instituto, tendo em vista a otimização de tempo e de recursos e que podem ser 
ofertadas pela modalidade presencial ou a distância. 
  
Base Legal 

• Art. 1º, parágrafo 3º da Portaria nº 2909/GR de 27/11/2014.  
   
Requisitos 
Ser servidor em exercício efetivo do cargo. 
  
Documentação necessária 
Formulário de Solicitação de Capacitação Interna e Termo de Compromisso e Responsabilidade. 
  
Informações gerais  
O servidor deverá preencher todo o formulário e o termo de compromisso com suas respectivas 
autorizações. 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

CDCP 1. Levantamento das necessidades de capacitação 
2. Elaboração do Plano de Capacitação 
3. Divulgação do edital dos cursos ofertados, com os formulários de 
inscrições 

Servidor 1. Preenche o formulário de Solicitação de Capacitação 
4. Colher assinatura do chefe imediato e do órgão de gestão de 
pessoas. 
5. Envia o formulário para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do formulário e analise 
2. Encaminha para o Protocolo para abertura de processo 

PROTOCOLO 1. Abertura do Processo de Capacitação Interna 
2. Encaminha para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do Processo 
2. Instrução do processo com a documentação necessária. 
3. Encaminha para a Coordenação de Orçamento 

Coordenação de 
Orçamento 

1. Recebimento do processo e analise 
2. Encaminha ao Departamento de Compras 

Departamento de 
Compras 

1. Recebimento do processo para análise e pesquisa 
2.  Instrução do processo com a documentação necessária 
2. Encaminha a Reitoria para autorização a inexigibilidade  

Reitoria 1. Recebimento do processo e analise 
2. Autoriza ou não a inexigibilidade 
3. Encaminha a Procuradoria 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/anexo-ii-port-2909-2014-termo-de-compromisso-e-de-responsabilidade.doc
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PROCURADORIA 1. Recebimento do processo 
2. Instrução do processo com o parecer favorável ou não a 
inexigibilidade 
3. Encaminha ao Departamento de Compras 

Departamento de 
Compras 

1. Recebimento do processo para análise 
3.  Instrução do processo com a documentação necessária 
2. Publicação da inexigibilidade 
4. Encaminha a Coordenação de Orçamento para realizar o 
empenho  

Coordenação de 
Orçamento 

1. Recebimento do processo e análise. 
2. Lançamento no sistema o empenho do curso. 
2. Encaminha para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do processo e análise. 
2. Procedimentos para a execução do processo de capacitação. 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM            (    ) NÃO                           PROCESSO: ( X ) SIM              (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/anexo-i-port-2909-2014-solicitacao-para-capacitacao-interna.doc
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Capacitação Externa 
 
Definição 
Entende-se por cursos externos, as capacitações organizadas e realizadas por terceiros, abertos ao 
público em geral. 
  
Base Legal 

• Art. 1º, parágrafo 4º da Portaria nº 2909/GR de 27/11/2014.  
  
Requisitos 
Ser servidor em exercício efetivo do cargo. 
  
Documentação necessária 
Formulário de Solicitação de Capacitação Externa. 
Termo de Compromisso e Responsabilidade. 
Proposta do curso pela empresa. 
Comprovante de pré-inscrição e sendo servidor do Campus a Nota de Crédito. 
  
Observações 
O servidor deverá preencher todo o formulário e termo de compromisso com suas respectivas 
autorizações. 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Preenche o formulário de Solicitação de Capacitação e o Termo de 
Compromisso e Responsabilidade. 
2. Anexa o documento de inscrição no curso comprovando o período do 
afastamento solicitado.  
3. Anexa a nota de crédito se for do Campus 
4. Colher assinatura do chefe imediato, ordenador de despesas e do órgão de 
gestão de pessoas. 
5. Envia o formulário para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do formulário e analise 
2. Divulgação no site a abertura de pré-inscrição 
3. Encaminha para o Protocolo para abertura de processo 

PROTOCOLO 1. Abertura do Processo de Capacitação Externa para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do Processo 
2. Instrução do processo com a documentação necessária. 
3. Encaminha para a Coordenação de Orçamento para reserva orçamentária 

Coordenação de 
Orçamento 

1. Recebimento do processo e analise 
2. Encaminha ao Departamento de Compras   

Departamento de 
Compras 

1. Recebimento do processo para análise e pesquisa 
2.  Instrução do processo com a documentação necessária 
2. Encaminha a Reitoria para autorização da inexigibilidade  

Reitoria 1. Recebimento do processo e analise 
2. Autoriza ou não a inexigibilidade 
3. Encaminha a Procuradoria 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/AnexoIIPort29092014TermodeCompromissoedeResponsabilidade.doc
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PROCURADORIA 1. Recebimento do processo 
2. Instrução do processo com o parecer favorável ou não a inexigibilidade 
3. Encaminha ao Departamento de Compras 

Departamento de 
Compras 

1. Recebimento do processo para análise 
2. Instrução do processo com a documentação necessária 
2. Publicação da inexigibilidade 
4. Encaminha a Coordenação de Orçamento para realizar o empenho  

Coordenação de 
Orçamento 

1. Recebimento do processo e análise. 
2. Lançamento no sistema o empenho do curso. 
2. Encaminha para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do processo e análise. 
2. Procedimentos para a execução do processo de capacitação. 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/anexo-iii-port-2909-2014-solicitacao-para-capacitacao-externa.doc
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Estágio Probatório 
 
Definição 
Processo de avaliação do desempenho de servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em 
relação à sua aptidão e capacidade para o cargo ocupado, considerando-se o contexto ambiental 
e identificando-se os aspectos positivos de sua atuação, as dificuldades encontradas e as 
alternativas de solução. Os servidores nomeados para cargo público de provimento efetivo 
deverão cumprir estágio probatório de 03 (três) anos. 
  
Base Legal 

• Art. 20 da Lei nº 8.112/1990 e art. 41 da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/98. 
  
Documentação Necessária 
Formulário do Estágio Probatório. 
  
Observações 
O servidor e o avaliador deverão assinar no campo próprio do formulário ao final de cada etapa de 
avaliação. 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

CDCP/CGP 1. Formaliza o processo administrativo com os formulários de avaliação de 
estágio probatório. 
2. Envia o processo de Estágio Probatório para a chefia imediata do servidor 
avaliado (esse procedimento será realizado por três vezes, referente as três 
etapas da avaliação). 

Chefia Imediata/ 
Reitoria ou Campus 

1. Realiza a avaliação do servidor em Estágio Probatório; 
2. Encaminha para a Comissão (esse procedimento será realizado por três 
vezes, referente as três etapas da avaliação). 

Comissão 1. Recebimento do Processo e análise. 
2. Encaminha para a Reitoria para homologação do Estágio Probatório. 

Reitoria 1. Recebimento do Processo e análise; 
2. Homologação pelo Reitor do Estágio Probatório; 
3. Envio do Processo para a CDCP. 

CDCP 1. Recebimento do processo da Reitoria; 
2. Elaboração da Portaria eletrônica e envio para publicação no Boletim de 
serviço; 
4. Despacho para a CGP se for servidor do Campus ou CCLP se for servidor 
da Reitoria. 

CCLP/CGP 1. Recebimento do processo pela CCLP/Reitoria ou CGP para arquivamento 
na pasta do servidor. 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/estgio_probatrio-_formulrio.odt
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Incentivo à Qualificação 
 
Definição 
Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao 
exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento. 
  
Base Legal 

• Art.  11 da Lei 11.091 de 12/01/2005. 
  
Requisito 
Ser servidor estável. 
  
Documentação necessária 
Requerimento e cópia do certificado ou diploma.  
  
Observações 
Caso o  servidor não possua o certificado ou diploma a apresentação de documento formal 
expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva 
de curso reconhecido pelo MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer 
pendência para a aquisição da titulação qualifica o servidor para requerer o pagamento de 
Incentivo à Qualificação, desde que acompanhado do comprovante de início de expedição e 
registro do respectivo certificado ou diploma. (Ofício Circular SEI Nº 2/2019/CGCAR 
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME). 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Preenche o formulário de Incentivo a Qualificação; 
2. Anexa os documentos, conforme Ofício Circular SEI nº 2/2019/CGCAR 
ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME de 18/06/2019, que são: 
  2.1. Documento formal expedido pela instituição, que declare expressamente a 
conclusão efetiva do curso reconhecido pelo MEC; 
  2.2. Comprovante de início de expedição e registro do respectivo certificado ou 
diploma. 

Protocolo 1. Abertura do Processo de Incentivo a Qualificação; 
2. Encaminha para a CDCP. 

CDCP 1. Recebimento do Processo e analise; 
2. Instrução do processo com a documentação necessária; 
3. Elaboração da Portaria eletrônica; 
4. Envio para publicação no Boletim de serviço; 
5. Despacho para a CGP se for servidor do Campus ou CCLP se for servidor da 
Reitoria. 

CCLP/CGP 1. Recebimento do processo pela CCLP/servidor da Reitoria ou CGP/servidor do 
Campus; 
2. Lançamento no sistema e arquivamento do Processo na pasta do servidor. 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM (    ) NÃO                    PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/incentivo-a-qualificacao-5.doc


 

70 
 

Licença Capacitação 
 
Definição 
Licença concedida ao servidor após cada quinquênio de efetivo exercício, a fim de que possa 
afastar-se do exercício de seu cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, 
para participar de eventos de capacitação que contribuam para seu desenvolvimento profissional. 
A Licença Capacitação deve atender aos interesses da instituição, conforme plano anual de 
capacitação. 
  
Base Legal 

• Art. 87 da Lei nº 8.112/1990. 

• Decreto nº 9.991/19. 

• Resolução nº 28-CS-2019. 
  
Requisitos 
Ser servidor estável e ter mais de 5 anos de efetivo exercício. 
  
Documentação necessária 
Requerimento e cópia do documento que comprove a oferta do curso com o período para a 
realização com data de início e término do curso. 
  
Observações 
O servidor poderá parcelar a licença até 6 vezes, e o menor período não pode ser inferior a 15 dias  
A carga horária total da ação de capacitação deverá ser superior a trinta horas semanais  
Quando a licença capacitação for parcelada, deverá ser observado o interstício mínimo de sessenta 
dias entre qualquer período. 
 
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Preenche o formulário de Licença Capacitação com documento de inscrição no 
curso comprovando o período do afastamento solicitado. O formulário já deve estar 
assinado pela chefia imediata e o Diretor Geral se for servidor do Campus; ou pelo 
Reitor se for servidor da Reitoria. 

Protocolo 1. Abertura do Processo de Licença Capacitação; 
2. Encaminha para a CGP ou CCLP. 

CGP/CCLP 1. Recebimento do Processo e análise. 
2. Instrução do processo com a documentação necessária; 
3. Encaminha para a CDCP. 

CDCP 1. Recebimento do Processo e análise; 
2. Elaboração da Portaria eletrônica; 
3. Envio para publicação no Boletim de serviço; 
4. Despacho para a CGP se for servidor do Campus; ou CCLP se for servidor da 
Reitoria. 

CCLP/CGP 1. Recebimento do processo pela CCLP/Reitoria ou CGP do Campus. 
2. Lançamento no sistema e arquivamento do Processo na pasta do servidor 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM        (    ) NÃO                                                 PROCESSO: ( X ) SIM (    ) NÃO 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/licenca-para-capacitacao-atualizada.doc
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Progressão por Desempenho 
 
Definição 
É a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 18 (dezoito) meses 
de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação 
de desempenho. 
 
Base Legal 

• § 2º do artigo 10 da Lei 11.091 de 12/01/2005. 
  
Requisitos 
Ser servidor estável. 
  
Documentação necessária 
Requerimento, formulários de avaliações preenchidos e assinados. 
 
Observações 
O servidor preenche as avaliações pelo sistema de avaliação através do link: 
https://avaliacao.ifal.edu.br/login.php 
Importante observar que as avaliações realizadas pelo sistema deverão ser impressas e assinadas 
antes de abrir o processo. 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Abertura do sistema de avaliação no site 
2. Preenchimento de sua avaliação 
3. Preenchimento do formulário de progressão por desempenho. 

Chefia 
imediata 

1. Abertura do sistema de avaliação 
2. Preenchimento da avaliação do servidor 

Protocolo 1. Abertura do Processo de Progressão 
2. Encaminha para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do Processo e analise 
2. Instrução do processo com a documentação necessária. 
3. Elaboração da Portaria eletrônica 
4. Envio para publicação no Boletim de serviço 
5. Despacho para a CGP se for servidor do Campus ou CCLP se for servidor da 
Reitoria. 

CCLP/CGP 1. Recebimento do processo pela CCLP/servidor da Reitoria ou CGP/servidor do 
Campus. 
2. Lançamento no sistema. 
3. Arquivamento do Processo na pasta do servidor 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM           (    ) NÃO                              PROCESSO: ( X ) SIM        (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/progressao-funcional-por-desempenho-administrativos.doc
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Progressão por Capacitação 
 
Definição 
É a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da 
obtenção pelo servidor de certificação em Programa de capacitação, compatível com o cargo 
ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 
18 (dezoito) meses. 
  
Base legal 

• § 1 do artigo 10 da Lei 11.091 de 12/01/2005. 
 
Requisitos 
Ser servidor estável. 
 
Documentação necessária 
Requerimento e cópia do certificado. 
  
Observações 
O servidor poderá somar cargas horárias de cursos realizados durante a permanência no nível de 
capacitação em que se encontra, sendo vedado o aproveitamento de cursos com carga horária 
inferior a 20 (vinte) horas-aula. (§ 4º do artigo 10 da Lei 11.091 de 12/01/2005). 
  
Fluxograma 

Unidade Procedimento 

Servidor 1. Preenche o formulário de capacitação 
2. Anexa os certificados referente as horas para a progressão 

Protocolo 1. Abertura do Processo de Progressão 
2. Encaminha para a CDCP 

CDCP 1. Recebimento do Processo e analise 
2. Instrução do processo com a documentação necessária. 
3. Elaboração da Portaria eletrônica 
4. Envio para publicação no Boletim de serviço 
5. Despacho para a CGP se for servidor do Campus ou CCLP se for servidor da 
Reitoria. 

CCLP/CGP 1. Recebimento do processo pela CCLP/servidor da Reitoria ou CGP/servidor do 
Campus. 
2. Lançamento no sistema. 
3. Arquivamento do Processo na pasta do servidor 

  

FORMULÁRIO: ( X ) SIM      (    ) NÃO                                                PROCESSO: ( X ) SIM         (    ) NÃO 
 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/progressao-funcional-por-capacitacao-administrativos.doc
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Aceleração da Promoção 
 
Definição 
É a promoção do docente para: 
- a classe D II, nível 1, com a apresentação de curso de especialização; ou 
- a classe D III, nível 1, com a apresentação de curso de mestrado/doutorado. 
  
Base Legal 

• Art. 15 da Lei 12.772/12. 
  
Observações 
Para os docentes que já estavam em exercício em 01.03.2013 não é necessário esperar o fim do 
estágio probatório. Para os docentes que ingressaram após 01.03.2013, deve-se aguardar o fim do 
estágio probatório (atualmente 3 anos). 
O processo já deverá ser protocolado com a consulta do CACO PCA impresso feita pela CGP do 
Campus e anexo ao formulário. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
O servidor preenche requerimento específico, anexando diploma (nos casos de Mestre 
ou Doutor), ou o Certificado (nos casos de Especialista) e formaliza processo. 
Não deverá ser aceita a Ata de defesa da tese. 

2 O setor de Protocolo encaminha à Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP. 

3 
A CGP verifica se o docente é estável ou se já era servidor antes de 01/03/2013, anexa 
consulta ao processo (>CACOPCA) e envia o processo à CPPD. 

4 A Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD emite parecer e envia à Reitoria. 

5 A Reitoria (Gabinete) envia à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP. 

6 
A DGP envia o processo à Coordenação de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal – 
CDCP para emissão da portaria. 

7 
A CDCP emite as portarias e as envia, junto ao processo, para serem assinadas pelo 
Reitor. 

8 
A Reitoria (Gabinete) devolve o processo à DGP, que o envia à CGP para os ajustes 
cadastrais e financeiros, arquivamento do processo na pasta do servidor e entrega da 
cópia da portaria ao servidor, se solicitada. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM      (    ) NÃO                                     PROCESSO: ( X ) SIM        (    ) NÃO 
  

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/AceleracaodaPromocao81.doc
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Adesão ao FUNPRESP 
 
Definição 
É o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da 
União, suas autarquias e fundações 
FUNPRESP: Fundo de Previdência complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 
  
Base Legal 

• Lei 12.618/12 

• Orientação Normativa nº 02/15 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
O servidor preenche requerimento de inscrição disponível no SIAPENET/SIGEPE, imprime 
3 (três) vias e entrega à Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP. 

2 
A Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP carimba, assina, data no ato do recebimento 
e entrega uma via ao servidor. 

3 
A Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP verifica no Siapenet se a adesão foi registrada. 
Em caso negativo deverá registrar a adesão, de acordo com os dados constantes do 
requerimento. 

4 
Confirmada a adesão, homologa, imprime 02 (duas) vias do comprovante que serão 
anexadas às outras duas vias do requerimento. 

5 
Uma via será arquivada na pasta do servidor, outra enviada, através de memorando, à 
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, a qual se encarregará de enviar à Funpresp, através 
de ofício, em até 05 (cinco) dias após o fechamento da folha. 

 
FORMULÁRIO: ( X ) SIM      (   ) NÃO                              PROCESSO: ( X ) SIM          (    ) NÃO 
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Designação para Função Gratificada – FG ou FUC 
 
Definição 
É o provimento da Função Gratificada – FG ou FUC. 
  
Observações 
Nos casos de servidores de um campus que exercerão função em outro campus, o memorando de 
solicitação é enviado à Direção Geral e essa envia à CCLP para emissão de portaria, inclusão da 
designação no sistema SIAPE e os ajustes financeiros. Após a dispensa da função o servidor deverá 
retornar ao campus de origem. 
A CGP do campus de origem encaminha a pasta funcional do servidor ao campus de destino.  
A CCLP envia ao campus de destino (onde o servidor vai exercer a função) toda documentação para 
arquivar na pasta do servidor. 
Nomeação para Cargo de Direção - CD é feita na CCLP. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
A chefia do setor interessado encaminha memorando eletrônico à Direção-Geral, 
solicitando emissão de portaria, indicando: o nome do servidor, a matrícula, a 
nomenclatura, o código da Função Gratificada – FG e a vinculação da função. 

2 

A Direção-Geral (Gabinete) emite a portaria em 05 (cinco) vias: 
- 01 (uma) via é arquivada na Direção-Geral (Gabinete) do campus; 
- 01 (uma) via é enviada para a Secretaria do Gabinete da Reitoria (Boletim de Serviço); 
- 01 (uma) via é enviada à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP; 
- 01 (uma) via é entregue ao servidor; e 
- 01 (uma) via fica anexada ao memorando, e este deverá ser enviado à Coordenação de 
Gestão de Pessoas – CGP. 

3 
A CGP inclui a designação no sistema SIAPE, faz os ajustes financeiros e arquiva o 
documento na pasta do servidor. 

4 
A CGP deverá solicitar do servidor a autorização de Acesso à Declaração de Imposto de 
Renda ou a própria declaração, enviando-a, junto com a portaria de designação, à DGP, 
para fins de informação no Relatório anual de Gestão. 

 
FORMULÁRIO: (   ) SIM         ( X ) NÃO                                PROCESSO: (    ) SIM         (  X  ) NÃO 
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Conflito de Interesses 
 
Definição 
Formulário pertinente à consulta sobre a existência de conflito de interesses entre as atividades 
pública e privada no âmbito do Ifal. 
  
Fluxograma 

Passos Procedimentos 

1 
Servidor preenche formulário com todas as informações e anexos, se forem necessários, 
e protocola para a DGP 

2 DGP procede à análise e emite parecer sobre o caso. 

3 
Processo segue para a CGP para providências e ciência do servidor, com posterior 
arquivo na pasta funcional. 
  

FORMULÁRIO: (  x  ) SIM          (    ) NÃO                   PROCESSO: (  x  ) SIM              (    ) NÃO 
 

http://portal-teste.ifal.edu.br/o-ifal/gestao-de-pessoas/arquivos/Consultasobreconflitodeinteresses.odt

