
 
 

Fluxo Processual para Processos de Redistribuição 
 

 
1. REDISTRIBUIÇÃO: 
 
1.1. CONCEITO – LEI 8112/90 
Trata-se de 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, observados os seguintes preceitos: 
 
a) Interesse da administração;  
b) Equivalência de vencimentos;  
c) Manutenção da essência das atribuições do cargo; 
d) Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;  
e) Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 
f) Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou 
entidade.  
 
A redistribuição poderá ocorrer ex offício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às 
necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou 
entidade. 
 
1.2. REQUISITOS BÁSICOS 
Processo formal de redistribuição, preparado de acordo com a modalidade indicada para o caso. 
 
1.3. FLUXO PROCESSUAL PARA REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 
- (SERVIDOR EXTERNO) 
 
O procedimento de redistribuição de servidor público federal para o Instituto Federal da Bahia 
(IFBA) deverá obedecer a um Banco de intenção. O servidor interessado irá preencher um 
formulário eletrônico e indicará a localidade pretendida. A inscrição do servidor interessado 
no Banco de intenção não gera o direito de ser redistribuído, gera apenas um registro de 
interesse de submissão do seu nome à avaliação do IFBA, para eventual movimentação, 
devendo aguardar a existência da vaga, conforme conveniência/oportunidade e interesse público. 
A Diretoria de Gestão de Pessoas irá remeter a lista de interessados para o Diretor Geral de cada 
localidade e a lista do Banco de intenções ficará sob a guarda dos campi interessados e Reitoria. 
Quando surgir a vaga, o Diretor Geral da localidade pretendida entrará em contato com o 
servidor que escolheu a sua localidade e solicitará a documentação para dar início à abertura do 
processo, o qual tramitará por todos os setores envolvidos: 
 



1.3.1. Se o processo for deferido por todas as instâncias envolvidas – o IFBA encaminhará ofício 
e cópia de todo processo para a instituição do servidor externo, manifestando o interesse 
nele e oferecendo um código de vagas em contrapartida ou outro servidor para permutar. 
A instituição, se aprovar; irá remeter todo o processo para o MEC que expedirá a Portaria. 

1.3.2. Se o processo for indeferido pela instituição do servidor externo – o IFBA arquivará o 
processo. 

1.3.3. Documentação que será solicitada pelo Diretor Geral para o servidor externo: 

• Nome e dados da instituição de origem (nome do dirigente, endereço, contatos) 
• Nome completo do servidor 
• Carta de intenção 
• Curriculum lattes 
• Telefone e e-mail para contato 
• Matrícula Siape 
• Nome do Cargo Público e de sua respectiva área / disciplina / especialidade quando for o 

caso 
• Declaração de tempo de serviço no cargo atual expedida há menos de 30 (trinta) dias do 

ingresso do requerimento no IFBA 
• Declaração de tempo de contribuição restante para o servidor cumprir requisito mínimo 

para aposentadoria 
• Declaração atestando se o servidor está respondendo ou respondeu processo de 

Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 2 anos 
• Relação de afastamentos, faltas e licenças nos últimos 2 anos 

1.3.4. INFOGRÁFICO:  

REDISTRIBUIÇÃO P/ SERVIDORES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES, SE APROVADA: 
 

 



1.4. FLUXO PROCESSUAL PARA REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO IFBA - (SERVIDOR 
INTERNO) 
 
O procedimento de redistribuição de servidor do IFBA deverá partir da iniciativa do próprio 
servidor que funcionará da seguinte forma: o servidor interessado irá abrir um processo de 
intenção na instituição para a qual pretende ir. Se a Instituição deferir, irá encaminhar um ofício 
para o Gabinete do IFBA, manifestando o seu interesse no servidor e oferecendo um código de 
vagas ou um servidor para permuta com este. A DGP utilizará o ofício recebido com o interesse 
no servidor e abrirá um processo que tramitará por todos os setores envolvidos. Após o trâmite: 
 
1.4.1. Se for deferido – o IFBA informará o deferimento, através de ofício, à Instituição para a 

qual o servidor manifestou o interesse e encaminhará o processo para o MEC que irá 
expedir a Portaria. 

1.4.2. Se for indeferido – O IFBA arquivará o processo 

1.4.3. INFOGRÁFICO: 

REDISTRIBUIÇÃO P/ SERVIDORES DO IFBA, QUANDO APROVADA 
 

 
 

 

 
 
A seguir são descritos os fluxos processuais para os diferentes tipos de redistribuição, conforme 
categoria e situação de permuta ou de contrapartida por código desocupado. 
 
 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR CÓDIGO DE VAGA - TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES - SERVIDOR EXTERNO: 
 

1 Diretoria Geral do Campus  Utilizando o Banco de intenção recebido, abre processo no SEI com a 
documentação do servidor interessado e encaminha à DGP solicitando a 
redistribuição de técnico – administrativo, conforme necessidade do 
Campus. 

2 DGP Verifica a pertinência inicial do pedido e encaminha processo ao DEMP 
para averiguar a existência de código de vaga desocupado e 
disponibilidade para provimento. 

3 DEMP Averigua a existência de código de vaga desocupado com autorização de 
provimento para o campus interessado, bem como a existência de 
concurso público vigente com aprovados em lista de espera. 

3.1 DEMP Concurso vigente com aprovados em lista de espera. 
Retorna o processo à direção-geral do campus interessado orientando o 
arquivamento do processo e informando a impossibilidade de 
redistribuição. Recomenda a manutenção do candidato no banco de 
intenções. 

3.2 DEMP Inexistência de concurso vigente e de código de vaga destinado ao campus 
de interesse do servidor. 
DEMP retorna processo à direção-geral do campus informando da 
impossibilidade de redistribuição em virtude de não haver código de vaga 
disponível para contrapartida. Recomenda a manutenção do candidato 
no banco de intenções e o arquivamento do processo. 

3.3 DEMP / COMOP Inexistência de concurso vigente e disponibilidade de código de vaga com 
autorização de provimento para o campus de interesse do servidor. 
DG do Campus entra em contato com o interessado para saber se mantém 
interesse na redistribuição e, caso afirmativo, retorna o processo à DGP, 
com ofício emitido para a instituição do servidor informando a existência 
de código de vaga desocupado com sua respectiva numeração, para 
encaminhamento ao Gabinete da Reitoria. 

4 COMOP Encaminha processo ao Gabinete da Reitoria, solicitando que assine e 
envie o ofício para a instituição do servidor interessado quanto à 
possibilidade de redistribuição. 

5 Gabinete Assina o ofício e a COMOP envia para a instituição do servidor externo 
solicitando sua redistribuição e oferecendo o código de vaga apresentado 
pelo DEMP/DGP em contrapartida. 

6 Instituição do interessado Concordando com a redistribuição encaminha o processo ao Ministério 
da Educação. 

7 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

8 COMOP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

9 Interessado Se apresenta em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União. 

 
 
 
 
 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR CÓDIGO DE VAGA – PROFESSORES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES – 
SERVIDOR EXTERNO: 
 
 

1 Departamento / Diretoria 
Acadêmica / Ensino / 
Diretoria Geral do Campus 

Utilizando o Banco de intenção recebido e em comum acordo com o 
Departamento Acadêmico e Direção de Ensino, DG abre processo no SEI 
com a documentação do servidor interessado e encaminha à DGP 
solicitando a redistribuição do Professor, conforme necessidade da área 
/ disciplina. 

2 DGP Verifica a pertinência inicial do pedido e encaminha processo ao DEMP 
para averiguar a existência de código de vaga desocupado e 
disponibilidade para provimento. 

3 DEMP Averigua a existência de código de vaga desocupado com autorização de 
provimento para o campus interessado, bem como a existência de 
concurso público vigente com aprovados em lista de espera para a área / 
disciplina. 

3.1 DEMP Concurso vigente com aprovados em lista de espera. 
Retorna o processo à direção-geral do campus interessado orientando o 
arquivamento do processo e informando a impossibilidade de 
redistribuição. Recomenda a manutenção do candidato no banco de 
intenções 

3.2 DEMP Inexistência de concurso vigente e de código de vaga destinado ao campus 
de interesse do servidor. 
DEMP retorna processo à direção-geral do campus informando da 
impossibilidade de redistribuição em virtude de não haver código de vaga 
disponível para contrapartida. Recomenda a manutenção do candidato 
no banco de intenções e o arquivamento do processo. 

3.3 DEMP Inexistência de concurso vigente e disponibilidade de código de vaga com 
autorização de provimento para o campus de interesse do servidor. 
Contata interessado para saber se interesse na redistribuição permanece. 
Retorna o processo à DGP, com ofício emitido para a instituição do 
servidor informando a existência de código de vaga desocupado com sua 
respectiva numeração, para encaminhamento à PROEN. 

4 DGP Encaminha processo à PROEN, para ciência do processo de 
movimentação envolvendo servidor docente. 

5 PROEN Se pronuncia sobre a oportunidade e conveniência do processo, 
encaminhando-o ao Gabinete da Reitoria, caso esteja de acordo com sua 
continuidade. 

6 Gabinete  Assina o ofício e a COMOP envia para a instituição do servidor externo, 
solicitando sua redistribuição e oferecendo o código de vaga apresentado 
pelo DEMP/DGP em contrapartida. 

7 Instituição do interessado Concordando com a redistribuição encaminha o processo ao Ministério 
da Educação. 

8 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

9 DEMP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

10 Interessado Se apresenta em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União. 

 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR PERMUTA - TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS SERVIDORES DO IFBA - 
SERVIDOR INTERNO: 
 
 

1 Interessados Ambos interessados dão entrada em requerimento no SEI demonstrando 
o mútuo interesse na redistribuição por permuta. O servidor externo ao 
IFBA necessita apresentar toda a documentação exigida no caso de 
redistribuição por código de vaga, sendo dispensada a apresentação para 
o servidor que já integra os quadros da instituição. O pedido deve ser 
direcionado à direção-geral do campus de lotação do servidor atualmente 
pertencente ao IFBA. Só pode haver redistribuição entre cargos 
diferentes, caso estes pertençam ao mesmo nível de classificação do 
PCCTAE. 

2 Direção-Geral Aprecia o processo e encaminha, para manifestação, para chefia imediata 
do servidor. 

3 Chefia imediata Manifesta-se sobre a permuta e retorna à direção-geral para decisão. 

4 Direção-Geral Decide sobre a redistribuição. Em sendo desfavorável, arquiva-se o 
processo. Caso favorável, encaminha para DGP. 

5 DGP Observa a instrução processual e encaminha ao DEMP para averiguar a 
conformidade do processo. 

6 DEMP Verifica a existência de eventuais impedimentos de ordem normativa ou 
legal para a continuidade do processo e, na inexistência de qualquer 
impossibilidade, e encaminha o processo para continuidade na COMOP. 

7 COMOP Encaminha o processo ao Gabinete para emissão e assinatura do ofício à 
instituição pretendida pelo servidor envolvido no processo. 

8 Gabinete  Assina o e a COMOP envia o ofício para a instituição pretendida pelo 
servidor, informando sobre a concordância na redistribuição. 

10 COMOP Após todo o trâmite da redistribuição por permuta encaminha o processo 
ao Ministério da Educação. 

11 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

12 COMOP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

13 Interessados Se apresentam em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União em seus respectivos novos 
órgãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR PERMUTA – PROFESSORES SERVIDORES DO IFBA - SERVIDOR 
INTERNO: 
 
 

1 Interessados Ambos interessados dão entrada em requerimento no SEI demonstrando 
o mútuo interesse na redistribuição por permuta. O servidor externo ao 
IFBA necessita apresentar toda a documentação exigida no caso de 
redistribuição por código de vaga, sendo dispensada a apresentação para 
o servidor que já integra os quadros da instituição. O pedido deve ser 
direcionado à direção-geral do campus de lotação do servidor atualmente 
pertencente ao IFBA.  

2 Direção-Geral Aprecia o processo e encaminha, para manifestação, para a 
diretoria/departamento de ensino onde o professor é lotado. 

3 Diretoria Acadêmica / 
Ensino 

Manifesta-se sobre a permuta, observando sobretudo a equivalência 
entre as disciplinas/áreas acadêmicas dos professores envolvidos e 
retorna à direção-geral para decisão. 

4 Direção-Geral Decide sobre a redistribuição. Em sendo desfavorável, arquiva-se o 
processo. Caso favorável, encaminha para PROEN. 

5 PROEN Avalia o pedido de permuta e se pronuncia sobre as áreas de ensino / 
disciplinas dos professores envolvidos. Verificando a oportunidade e 
conveniência do processo, encaminha para a DGP. 

6 DGP Observa a instrução processual e encaminha ao DEMP / COMOP para 
averiguar a conformidade do processo. 

7 DEMP Verifica a existência de eventuais impedimentos de ordem normativa ou 
legal para a continuidade do processo e, na inexistência de qualquer 
impossibilidade, e encaminha o processo para continuidade na COMOP. 

8 COMOP Encaminha o processo ao Gabinete para emissão e assinatura do ofício à 
instituição de origem do servidor externo envolvido no processo. 

9 Gabinete Assina o e a COMOP envia o ofício para a instituição pretendida pelo 
servidor, informando sobre a concordância na redistribuição. 

10 COMOP Após o trâmite da redistribuição por permuta encaminha o processo ao 
Ministério da Educação. 

11 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

12 COMOP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

13 Interessados Se apresentam em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União em seus respectivos novos 
órgãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR CÓDIGO DE VAGA - TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS SERVIDORES DO 
IFBA - SERVIDOR INTERNO: 
 
 

1 Interessados O servidor interessado abre um processo de interesse na instituição para 
a qual pretende ir. A instituição aprova a solicitação e encaminha ofício 
para o IFBA, manifestando o interesse no servidor e oferecendo um 
código de vagas em contrapartida. Ressaltando que só pode haver 
redistribuição entre cargos diferentes, caso estes pertençam ao mesmo 
nível de classificação do PCCTAE. 

2 Direção-Geral Aprecia o processo e encaminha, para manifestação, para chefia imediata 
do servidor. 

3 Chefia imediata Manifesta-se sobre a redistribuição e retorna à direção-geral para 
decisão. 

4 Direção-Geral Decide sobre a redistribuição. Em sendo desfavorável, arquiva-se o 
processo. Caso favorável, encaminha para DGP. 

5 DGP Observa a instrução processual e encaminha ao DEMP para averiguar a 
conformidade do processo. 

6 DEMP Verifica a existência de eventuais impedimentos de ordem normativa ou 
legal para a continuidade do processo e, na inexistência de qualquer 
impossibilidade, e encaminha o processo para continuidade na COMOP. 

7 COMOP Encaminha o processo ao Gabinete para emissão e assinatura do ofício à 
instituição pretendida pelo servidor. 

8 Gabinete Emite assina e a COMOP envia ofício para a instituição pretendida pelo 
servidor, informando sobre a concordância na redistribuição.  

10 COMOP Após a redistribuição encaminha o processo ao Ministério da Educação. 

11 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

12 COMOP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

13 Interessados Se apresentam em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União. em seus respectivos novos 
órgãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REDISTRIBUIÇÃO POR CÓDIGO DE VAGA – PROFESSORES SERVIDORES DO IFBA  
SERVIDOR INTERNO 
 

1 Interessados O servidor interessado abre um processo de interesse na instituição para 
a qual pretende ir. A instituição aprova a solicitação e encaminha ofício 
para o IFBA, manifestando o interesse no servidor e oferecendo um 
código de vagas em contrapartida. A DGP abre o processo que irá tramitar 
por todos os setores envolvidos. 

2 Direção-Geral Aprecia o processo e encaminha para manifestação para a 
diretoria/departamento de ensino onde o professor é lotado. 

3 Diretoria Acadêmica / 
Ensino 

Manifesta-se sobre a redistribuição, observando sobretudo a 
equivalência entre as disciplinas/áreas acadêmicas do professor 
envolvido e retorna à direção-geral para decisão. 

4 Direção-Geral Decide sobre a redistribuição. Em sendo desfavorável, arquiva-se o 
processo. Caso favorável, encaminha para PROEN. 

5 PROEN Avalia o pedido de redistribuição e se pronuncia sobre as áreas de ensino 
/ disciplinas dos professores envolvidos. Verificando a oportunidade e 
conveniência do processo, encaminha para a DGP. 

6 DGP Observa a instrução processual e encaminha ao DEMP / COMOP para 
averiguar a conformidade do processo. 

7 DEMP Verifica a existência de eventuais impedimentos de ordem normativa ou 
legal para a continuidade do processo e, na inexistência de qualquer 
impossibilidade, encaminha o processo para continuidade na COMOP. 

8 COMOP Encaminha o processo ao Gabinete para emissão e assinatura do ofício à 
instituição pretendida pelo servidor. 

9 Gabinete Emite assina e a COMOP envia ofício para a instituição pretendida pelo 
servidor, informando sobre a concordância na redistribuição. 

10 COMOP Após o trâmite da redistribuição, encaminha o processo ao Ministério da 
Educação. 

11 MEC Publica a portaria de redistribuição no Diário Oficial. 

12 COMOP Efetiva a redistribuição no sistema SIAPE. 

13 Interessados Se apresentam em até 30 dias a contar da publicação da portaria de 
redistribuição no Diário Oficial da União em seus respectivos novos 
órgãos. 

 
 
 


