UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 008/2019-PROGEP/UFES
Vitória, 24 de outubro de 2019.

Aos Pró-Reitores, Superintendentes, Secretários, Diretores e Chefes de Unidades Acadêmicas e
Administrativas da Ufes

Assunto: Processos com trâmites específicos
Senhor Gestor(a),
1.
Informamos que após trabalho realizado pela equipe desta Pró-Reitoria, da Seção
de Gestão de Processos e Projetos (SGPP), e da Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI), os processos abaixo foram diagramados e documentados, assim a tramitação de tais
processos foi parametrizada no âmbito do sistema de Protocolo-web.
PROCESSO
Realizar concurso ou processo seletivo de docente
Executar processo de cessão
Redistribuir servidor da Ufes
Executar processo seletivo para remoção interna
Executar processo de remoção a pedido e de oficio

TIPO DE DOCUMENTO
Processo de seleção de docente
Processo de cessão de servidor
Processo de redistribuição de servidor
Processo de seleção para remoção interna
Processo de remoção de servidor

2.
O objetivo do trabalho realizado entre estes setores é de definir o trâmite
específico que o processo deve percorrer e integrá-lo ao Protocolo-web, de forma a otimizar e
evitar encaminhamentos desnecessários. Além disso, tem por objetivo identificar na
documentação dos processos, a fundamentação legal, os formulários necessários, as ações
realizadas por cada um dos agentes envolvidos dentre outras informações relevantes.
3.
Assim, a partir do dia 01/11/2019, tais processos deverão ser autuados no
sistema de Protocolo-web, utilizando exclusivamente o tipo de documento informando acima.
4.
Informamos ainda que os processos autuados a partir de 01/11/2019, que não
atenderem ao disposto neste ofício serão devolvidos à unidade de procedência onde deverão
ser arquivados, o que exigirá a autuação de um novo, com o tipo documental correto, sendo
que os prazos serão contados a partir do encaminhamento do processo autuado corretamente.
Atenciosamente,
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