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RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA 

PORTARIA N° 1527 DE 20 DE ABRIL DE 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse relatório destina-se a dar conhecimento à comunidade institucional e externa 

acerca dos trabalhos realizados nesta comissão e recomendações para futuras tomadas de 

decisões, por parte da gestão, para otimizar a movimentação de pessoal no âmbito do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

Em decorrência do advento da pandemia de COVID-19 que fez com que o 

distanciamento social fosse a melhor maneira para evitar agudizar essa catástrofe 

mundial, todas as nossas reuniões ocorreram através da internet, em conferências 

utilizando ferramentas da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). 

Dessa forma, esse documento objetiva compilar as decisões e recomendações 

tomadas por esta Comissão. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Nos primeiros encontros, pela rede, determinamos a melhor metodologia para 

analisar os processos. Decidimos começar pelos processos de redistribuição, que em 

função da quarentena eleitoral, poderiam ter seus trâmites paralisados, fato que não se 

confirmou. Num segundo momento, iniciamos a avaliação dos processos de remoção, e 

na finalização dos processos fizemos uma reanálise nos processos que ainda estavam na 

unidade em aberto. 

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 nossas possibilidades, a 



melhoria do nosso instituto. De forma mais prática, para responder às solicitações da 

comunidade, foram adotados os seguintes critérios: 

 

1. Redistribuição 

1.1. Na hipótese de permuta, a recomendação seria que fosse efetuada, caso 

existisse autorização da administração,. 

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. 

1.3. Dar andamento ao processo, após consulta junto aos campi, sobre a 

necessidade de provimento em alguns cargos e áreas. 

1.4. Os processos que não se enquadravam nos itens anteriores foram 

encaminhados para o banco de intenções de redistribuição. Salientamos que 

esse banco será disponibilizado pela comissão em forma de planilha do Excel. 

 

2. Remoção 

2.1. Para os processos de remoção decorrentes do edital de 2017, recomendamos 

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. A efetivação de permutas autorizadas pela administração, recomendamos que 

a mesmo fosse efetuada. 

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. 

 

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, optamos 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. 

  

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. 

1. Redistribuição 

Segue abaixo um gráfico com as recomendações proferidas pela comissão: 

 

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.  



Salientamos que o banco de intenções é um instrumento importante e poderá ser 

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

momento oportuno. 

 

2. Remoção 

Segue abaixo um gráfico com as recomendações proferidas pela comissão: 

 

 

No gráfico de remoção temos 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 o encerramento. Ainda restaram 11 processos, destes, 01 processo de 

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 eminente encerramento da comissão, ainda restaram 03 processos que não 

foram localizados no SEI pela numeração informada na planilha da COMOP. 
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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 membros da comissão, chegamos a algumas sugestões que consideramos 

importantes para o bom andamento da movimentação de pessoal na Instituição. 

Desenhamos um modelo que acreditamos ser, dentro de nossas limitações, o mais 

isonômico e transparente possível. Segue o detalhamento: 

- 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 púbica 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 “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 dizer que o fluxo contínuo de remoção eliminaria a necessidade de 

promoção de processo seletivo de remoção (art. 36, III, c). 

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.               

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 as 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. 

 

- REDISTRIBUIÇÃO 

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

saber: 

1) O servidor do Instituto Federal da Bahia (IFBA) querendo se movimentar para 

outra instituição; 

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: 



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: curriculum, carta de apresentação, diplomas etc, para o canal que será indicado 

pelo IFBA. 

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. 

 

5. CONCLUSÃO 

Durante esses meses em que estivemos nos debruçando sobre os processos e pelo 

assunto de movimentação de pessoal os trabalhos foram executados com a maior 

tranquilidade e sempre buscando o caminho democrático. Conseguimos mesmo com o 

distanciamento social distribuir as tarefas de forma equânime. Entendemos que a matéria 

é sensível e que mesmo quando estávamos analisando processos, tínhamos a exata noção 

que por trás daqueles números estávamos lidando com a vida de diversos servidores, 

apesar do princípio da impessoalidade nos fazer priorizar o interesse da Instituição. Por 

fim gostaríamos de agradecer em primeiro lugar à Reitora Luzia Matos Mota, que nos 

deu suporte para efetuarmos nosso trabalho, à Chefia de Gabinete da Reitoria, na pessoa 

de Maria Estela Smolka Ramos, pelo valoroso suporte e essencial canal de comunicação 

com a administração dos campi; ao atual Assistente da DGP e futuro Diretor de Gestão 

de Pessoas, Raul Alexandre Fernandes de Queiroz, por nos agregar sua experiência e 

conhecimento na área, além de ter construído em quase sua totalidade, os novos fluxos 



de redistribuição e remoção e à Chefe do Departamento de Desenvolvimento e 

Movimentação de Pessoal - DEMP, Leila Mendes, pelas orientações e contínuo suporte 

às decisões desta comissão. 

 

  

6. ANEXOS 

• Documento texto contendo o fluxo de remoção proposto1 

• Documento texto contendo o fluxo de redistribuição proposto2 

• Planilha do Excel com a consolidação do que foi executado3 

 

 
1 O documento será publicado apenas na versão final. 
2 O documento será publicado apenas na versão final. 
3 O documento não será publicado por conter informações pessoais dos servidores. 


