
 

ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL  

- Efetuada a partir dos trabalhos da comissão 

designada (Portaria nº 1527/2020) e dos 

acréscimos do Colégio de Dirigentes -  

 

 1.       INTRODUÇÃO 

Esta análise sintetiza as informações produzidas no relatório da comissão designada           
pela Portaria nº 1527/2020 do Gabinete da Reitoria com os acréscimos efetuados pelo             
Colégio de Dirigentes (CODIR) e visa dar conhecimento à comunidade institucional e            
externa acerca dos trabalhos realizados pela gestão da instituição para otimizar a            
movimentação de pessoal no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia             
da Bahia. 

Os trabalhos da Comissão de Movimentação de Pessoal e subsequente apreciação pelo            
Colégio de Dirigentes, resultaram em um Fluxo de Redistribuição e em um Fluxo de              
Remoção, conforme consta no teor do processo 23278.006178/2020-61. O Fluxo de           
Redistribuição segue publicado na página do IFBA na mesma data de publicação desta             
análise. O Fluxo de Remoção será posteriormente publicado, quando o sistema SUAP e as              
primeiras vagas consolidadas para oferta já estiverem aptos para início das primeiras            
inscrições. 

Esse documento compila as decisões e recomendações tomadas pela Comissão de           
Movimentação de Pessoal e pelo CODIR. 

 

2.       METODOLOGIA 

Nos primeiros encontros da Comissão, efetuados pela internet, por meio de ferramenta            
da RNP, determinou-se a melhor metodologia para analisar os processos. Decidiu-se começar            
pelos processos de redistribuição, que em função da quarentena eleitoral, poderiam ter seus             
trâmites paralisados, fato que não se confirmou. Num segundo momento, foi iniciada a             
avaliação dos processos de remoção, e na finalização dos processos foi feita uma reanálise              
naqueles que ainda estavam na unidade em aberto. 
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Os processos foram distribuídos entre os membros da comissão, que emitiram           
pareceres com textos pré definidos em reunião, encaminhando-os ao setor de destino. 

A metodologia utilizada para tratar os processos foi definida tendo como princípio o             
interesse da administração pública e visando, dentro das possibilidades, a melhoria do            
Instituto Federal da Bahia. De forma mais prática, para responder às solicitações da             
comunidade, foram adotados os seguintes critérios: 

2.1. Redistribuição 

2.1.1. Na hipótese de permuta, a recomendação seria que fosse efetuada,          
caso existisse autorização da Administração. 

2.1.2. Dar seguimento às redistribuições que poderiam auxiliar no        
andamento das remoções dentro do IFBA, inclusive aquelas que         
estavam autorizadas pelo Edital n.° 07 de 2017 (remoção TAE) e que            
ainda não haviam sido efetivadas. 

2.1.3. Dar andamento ao processo, após consulta junto aos campi, sobre a           
necessidade de provimento em alguns cargos e áreas. 

2.1.4. Os processos que não se enquadravam nos itens anteriores foram          
encaminhados para o banco de intenções de redistribuição. O banco          
foi disponibilizado pela comissão em forma de planilha do Excel ao           
CODIR.  

2.2. Remoção 

2.2.1. Para os processos de remoção decorrentes do edital de 2017,          
recomendou-se a continuidade do processo, caso não houvesse        
disponibilidade para liberação do Requerente, que o mesmo        
aguardasse a chegada de novo Servidor para ocupação do posto de           
trabalho. 

2.2.2. Quanto à efetivação de permutas autorizadas pela Administração,        
recomendou-se que estas fossem efetuadas. 

2.2.3. Para os demais processos foi recomendado o encerramento, para que          
os servidores pudessem peticionar novamente quando da implantação        
dos novos fluxos de remoção.  
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Importa destacar que a comissão encontrou extrema dificuldade para tratar os           
processos de remoção, em decorrência do edital de remoção publicado no ano de 2017, que               
previa a movimentação de pessoal dentro do IFBA, sem uma previsão de entrada de novos               
servidores na instituição. Não há como tratar movimentação interna de pessoal sem a devida              
reposição no posto de trabalho vago. Sendo assim, optou-se por encerrar os processos, indicar              
um novo fluxo (descrito mais à frente), com a intenção de preservar a força de trabalho onde                 
a administração necessita, tornar a movimentação mais justa e transparente dentro do            
Instituto. 

Encerrados os trabalhos, o relatório foi apreciado na 9ª Reunião Ordinária do Colégio             
de Dirigentes, ocorrida em 24 de agosto de 2020. 

  

3.       DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS  

A comissão executou os seguintes trabalhos: 

Análise de 184 processos, dos quais 129 (cento e vinte e nove) solicitações de              
redistribuição e 55 (cinquenta e cinco) de remoção. 

3.1. Redistribuição 

Segue abaixo um gráfico com as recomendações proferidas pela comissão: 
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Pela leitura do gráfico depreende-se a recomendação de que, 78 processos fossem            

enviados para o banco de intenções de redistribuição, 10 permutas fossem realizadas, que             

fosse dado andamento em 30 processos, e por fim que 11 processos fossem encerrados, dos               

quais 10 deles já tinham cumprido a sua função e 01 não houve viabilidade por inexistir                

código de vaga disponível para o cargo. 

É necessário salientar que o banco de intenções é um instrumento importante e será              

utilizado pela gestão como ferramenta para suprir lacunas na sua força de trabalho nos              

momentos oportunos. 

3.2. Remoção 

Segue abaixo um gráfico com as recomendações proferidas pela comissão: 

 

No gráfico de remoção, tem-se que a maioria dos processos, todos a pedido, recebeu a               

recomendação de encerramento, para que os servidores aderissem ao novo fluxo a ser             

implantado. Foi recomendado o deferimento das solicitações que já atendiam a todos os             

requisitos e condições para o seu andamento. Os processos criados em duplicidade, bem             

como os pleitos de servidores que já haviam sido removidos também receberam a             

recomendação de encerramento. Ainda restaram 11 processos, destes, 01 processo de           
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remoção por motivo de saúde, que foi encaminhado ao DEQUAV; 07 que foram devolvidos              

para o gabinete da reitoria, em função de abertura posterior à instituição da comissão, de               

estarem em acompanhamento pelo referido setor em decorrência de processo seletivo anterior            

ou devolvidos por não haver tempo hábil para análise, em decorrência do iminente             

encerramento da comissão; ainda restaram 03 processos que não foram localizados no SEI             

pela numeração informada na planilha da COMOP. 

A partir dessa análise foi gerada uma planilha do Excel (anexo em arquivo digital),              

onde é possível visualizar os principais dados constantes em todos os processos analisados. A              

planilha está organizada, dividida em redistribuição e remoção, e com subdivisões de            

classificação de acordo com as recomendações. É importante pontuar que a utilização dessa             

planilha auxiliará numa melhor gestão de movimentação de pessoal, até a implementação de             

um sistema interno. 

 

4.       SUGESTÕES 

Após grande dedicação ao estudo e análise dos processos de remoção e redistribuição,             
com horas de discussão sobre o assunto e contando com o conhecimento prévio de alguns de                
seus membros, a comissão chegou a algumas sugestões que considerou importantes para o             
bom andamento da movimentação de pessoal na Instituição. 

Foi desenhado um modelo que se julga ser, dentro das limitações, o mais isonômico e               
transparente possível. Segue o detalhamento: 

4.1. Redistribuição 

Os processos de redistribuição devem ser analisados sob duas perspectivas, a saber: 

4.2.1. O servidor do Instituto Federal da Bahia (IFBA) querendo se          
movimentar para outra instituição; 

4.2.2 O servidor de outra instituição querendo se movimentar para Instituto           
Federal da Bahia (IFBA). 

Assim sendo, passemos a analisar o fluxo considerando cada situação: 
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Situação 1 

O servidor do Instituto Federal da Bahia (IFBA) querendo se movimentar para            
outra instituição. 

No caso em que o servidor do IFBA pretende ser redistribuído para outro órgão              
federal de ensino o fluxo desse processo deverá se dar da seguinte forma: O servidor deverá                
entrar em contato (informalmente) com o órgão para o qual pretende ser redistribuído e junto               
a este órgão verificar o interesse e a necessidade do mesmo em solicitar a redistribuição do                
cargo ocupado pelo servidor que deseja esta movimentação. Se for do interesse do órgão, este               
deverá solicitar formalmente ao IFBA a redistribuição do cargo ocupado, através de Ofício             
dirigido ao Gabinete da Reitoria do IFBA indicando, neste documento, o código da vaga que               
será oferecido em contrapartida à redistribuição. 

O IFBA, por sua vez, recebendo a solicitação formal do órgão interessado na             
redistribuição deverá encaminhar o ofício recebido para a Diretoria de Gestão de Pessoas             
(DGP) que abrirá um processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e tramitará o              
mesmo pelos setores implicados consultando, desta forma, aos atores competentes para tal            
análise (DGP e suas Coordenações, Diretores Gerais de campi, Diretores de Ensino, Chefes             
de Departamentos e Coordenações nos campi, Pró Reitoria de Ensino etc.). 

Tramitado o processo e não se verificando a possibilidade de atendimento do pedido             
formal da redistribuição, o IFBA deverá informar formalmente, através de ofício, ao órgão             
solicitante de que tal solicitação foi indeferida. Caso a redistribuição solicitada, após o             
trâmite do processo, seja deferida, o IFBA deverá encaminhar o processo de redistribuição             
para o Ministério da Educação (MEC) para a publicação da portaria de redistribuição. 

Situação 2 

O servidor de outra instituição querendo se movimentar para Instituto Federal           
da Bahia (IFBA). 

Nos casos em que o servidor de outras instituições federais de ensino pretende ser              
redistribuído para o IFBA o fluxo desse processo deverá se dar da seguinte forma: O servidor                
deverá preencher o formulário de intenção de redistribuição, que deverá ser criado em             
momento oportuno e mantido no sítio eletrônico da instituição, e encaminhar o referido             
formulário juntamente com outros documentos que se julguem relevantes, tais como:           
currículo, carta de apresentação, diplomas etc, para o canal que será indicado pelo IFBA. 
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O acumulado dos envios desses formulários abastecerá um banco de dados que será             
mantido pelo IFBA e sempre que surgir a necessidade e o interesse por parte da Instituição                
em se promover uma redistribuição, o IFBA recorrerá ao banco de dados e, após análise dos                
formulários bem como da documentação enviados, solicitará formalmente, através de ofício           
ao órgão de origem daquele servidor a redistribuição do cargo pretendido.  

Caso a instituição de origem do servidor, para a qual o IFBA enviou o ofício               
solicitando a redistribuição daquele cargo ocupado, seja favorável ao pedido da           
redistribuição, esta deverá encaminhar o processo para Ministério da Educação (MEC) para a             
publicação da portaria de redistribuição. Em caso de negativa do pedido e o consequente              
indeferimento por parte da instituição de origem, o IFBA voltará ao banco de dados e fará                
nova escolha reiniciando o fluxo com um novo processo. 

4.2. Remoção 

Criação de um fluxo contínuo de intenções de remoção no âmbito do Instituto Federal              
da Bahia (IFBA). 

O referido fluxo contínuo de remoção funcionaria da seguinte maneira: os servidores            
interessados na movimentação interna (remoção) fariam suas solicitações preenchendo         
formulário eletrônico de intenção de remoção e o submetendo ao banco de dados que passará               
a respeitar o fluxo contínuo das remoções. 

A criação do fluxo contínuo eliminaria a necessidade de processos seletivos de            
remoção periódicos (Edital de Remoção), pois, com a existência do referido fluxo de             
intenções de remoção, respeitar-se-ia a ordem na fila dos servidores que cumprissem os             
requisitos pré-estabelecidos na chamada pública para a participação do fluxo contínuo de            
remoção. 

Desta maneira, os servidores (docentes e TAE’s) indicariam sua intenção em serem            
removidos através da inscrição e submissão desse interesse ao fluxo contínuo e, feito isso,              
ficariam no aguardo do surgimento da vaga no campus de interesse bem como da              
oportunidade e conveniência da Administração para a efetivação daquela remoção. Ex: O            
servidor “A” faz sua inscrição no fluxo contínuo de remoção. 

O sistema de fluxo contínuo, a partir dos critérios pré-estabelecidos, determinará a            
ordem deste servidor dentro do banco de dados do fluxo (Banco de dados esse que deverá ser                 
púbico e transparente). Feito isso, o servidor “A” deverá aguardar o surgimento da vaga no               
campus para o qual fez sua solicitação de remoção. Desta forma, surgindo a vaga e o servidor                 
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“A” sendo o próximo da fila a ser removido, ele deverá aguardar a oportunidade e               
conveniência da Administração para viabilizar a referida remoção. 

Essa viabilidade se dará a partir do momento em que exista vaga e que seja possível a                 
efetivação da chegada do novo servidor que substituirá o servidor “A”. 

Desta forma, a instituição conseguirá manter a possibilidade da movimentação interna           
(remoção) sempre respeitando o surgimento de vagas - quer através da criação de novas              
vagas ou através de vagas surgidas em decorrência de vacâncias - e a ordem na fila do fluxo                  
contínuo.  

Importante frisar que o fluxo contínuo de remoção eliminaria a necessidade de            
promoção de processo seletivo de remoção (art. 36, III, c, da Lei nº 8.112/1990). 

As remoções oriundas do fluxo contínuo se dariam na modalidade “a pedido, a critério              
da Administração” (art. 36, II). 

Permaneceriam ainda as modalidades insculpidas no inciso I do artigo 36 e as das              
letras “a” e “b” do inciso III do art. 36 da Lei 8.112/90, in verbis: 

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito               
do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de            
remoção  

I - de ofício, no interesse da Administração; (grifo nosso)  

II - a pedido, a critério da Administração;   

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da           
Administração: (grifo nosso)  

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

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

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de              
interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas           
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.    
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Assim sendo, com a manutenção das remoções obedecendo a critérios pré-definidos e            
sendo do conhecimento de toda a comunidade, a Instituição passaria a remover seus             
servidores (na modalidade “a pedido, a critério da Administração) de uma forma mais clara,              
democrática e transparente e minimizaria as interferências de caráter político e pessoal. 

É importante dizer que o fluxo contínuo de remoção deve constar em um canal de               
total transparência e publicidade onde todos possam acompanhar o andamento das vagas e,             
desta forma, tanto servidores interessados na remoção quanto às suas chefias poderão se             
organizar para a iminência daquela movimentação. 

As modalidades de remoção “de ofício, no interesse da Administração” bem como            
as “a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração 

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

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

continuariam sendo respeitadas pela Administração independentemente do fluxo contínuo         
pois, as remoções de ofício deverão ser realizadas sempre que necessário, devendo a             
Instituição, nesses casos, agir de ofício e as outras modalidades especificadas acima            
independem da vontade da Administração, ou seja, se o servidor obedecer aos critérios legais,              
essas remoções deverão ser realizadas independentemente de qualquer coisa. 

Portanto, o fluxo contínuo de remoção será útil para que a Instituição consiga, dentro              
de critérios pré-estabelecidos, democráticos e transparentes, determinar qual o servidor          
deverá ser removido e qual o momento oportuno para tal movimentação reduzindo, com isso,              
qualquer tipo de interferência externa. Ou seja, o servidor que se encontrar, dentro do fluxo               
contínuo de remoção, na iminência da sua remoção e quando esta remoção se fizer possível               
de ser efetivada, com a ocorrência da chegada de um novo servidor para substituí-lo no               
campus de origem, o servidor interessado na remoção deverá ser removido           
independentemente da vontade da sua chefia. 
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5.       CONCLUSÃO 

Após o fim dos seus trabalhos, a Comissão de Movimentação apresentou relatório ao             

Colégio de Dirigentes, o qual apresentou sugestões para melhoria dos fluxos de            

movimentação e sobre a apresentação dos dados do relatório. Tais sugestões já se encontram              

devidamente incorporadas ao texto desta análise e aos fluxos de movimentação.           

Estabeleceu-se ainda, no que se refere às redistribuições, que a DGP e o DEMP tornarão               

públicas as inscrições no banco de intenções aos diretores-gerais, para que possam apreciar o              

perfil profissional e o interesse de movimentação dos servidores inscritos. Com o devido             

tempo, tais informações poderão constar em sistema eletrônico a ser desenvolvido pela DGTI             

com a colaboração da DGP. Consolidados os trabalhos, a presente análise e os demais              

documentos relativos aos procedimentos de movimentação de pessoal passam a ser           

disponibilizados no site do IFBA, para acesso tanto da comunidade interna, quanto externa. 

 
 

01 de outubro de 2020 
 

 
Raul Aleixandre Fernandes de Queiroz 

Diretor de Gestão de Pessoas  
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6.       ANEXOS 

Anexo 1 - Fluxo processual para processos de redistribuição. 

Anexo 2 - Fluxo processual para processos de remoção. 
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