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FLUXO:

Passo Responsável Procedimento

1 Interessado

- Preenche  o  Requerimento  para  adesão  ao  PDV e 
apresenta à chefia imediata para ciência.
-  Anexa  ao  pedido  a  declaração de  estar  ou  não 
respondendo  a  sindicância  ou  a  processo  administrativo 
disciplinar;
-  Anexa  declaração  informando  se  é  partícipe ou  tenha 
participado  de  programa  de  treinamento,  custeado  pelo 
Governo  Federal,  regularmente  instituído,  concordando 
com  o  ressarcimento  das  despesas  havidas,  a  ser 
compensado quando do pagamento da indenização.

2
Chefia

imediata
- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha ao Diretor Geral do Campus/Pró-Reitor/Diretor 
Sistêmico para ciência e manifestação

3 Diretor Geral/Pró-
Reitor/Diretor Sistêmico

- Dar ciência e se pronuncia no requerimento do servidor e 
encaminha a documentação ao  Núcleo de Apoio à Gestão 
de  Pessoas  –  NAGP  (Campus)  e  DGP  (Reitoria)  para 
abertura de processo administrativo 

4 NAGP/DGP
Confere  se  o  requerimento  e  demais  documentos  estão 
devidamente  preenchidos  e  anexados  ao  pedido,  abre 
processo e encaminha  à Diretoria de Gestão de Pessoas - 
DGP

5 DGP/COAPE/COASQ/CO
DPE

Recebe o processo e verifica:
- se  a adesão atende aos critérios de preferência previstos 
na lei; 
- se o requerente está em estágio probatório; 
-  se  o  requerente já  cumpre os  requisitos  legais  para 
aposentadoria,  independentemente  da  modalidade  ou 
fundamento legal; 
-  se o requerente  tenha se aposentado ou sido reformado 
em  cargo  ou  função  pública  e  reingressado  na 
administração federal direta, autárquica ou fundacional, em 
cargo ou emprego público inacumulável;
-  se  o  requerente  foi condenado  a  perda  do  cargo  em 
decisão judicial transitada em julgado; 
- se o requerente está em exercício por motivo de prisão em 
flagrante  ou  preventiva,  determinada  pela  autoridade 

 

 



competente, salvo quando a decisão criminal transitada em 
julgado não determinar a perda do cargo; 
-  se o requerente  está afastado em virtude de licença por 
acidente em serviço ou para tratamento de saúde quando 
acometidos de doença especificada no § 1º do art. 186 da 
Lei nº 8.112, de 1990. 
-  se o requerente precisa efetuar restituição ao erário  em 
razão  de  ter participado  de  programa  de  treinamento, 
custeado  pelo  Governo  Federal,  conforme  art.  8ª  da 
Portaria;
-  se  o  requerente  é  ocupante  de  cargo  ou  função  de 
confiança.

6 DGP

Analisa o processo e emite parecer:
Se parecer pela não concessão, dá ciência ao interessado 
Se  parecer  pela  concessão,  encaminha  ao  Gabinete  do 
Reitor - GR, com minuta de portaria.

7 GR
Emite despacho e encaminha para publicação de portaria 

8 PUBPORT
Efetua a publicação da portaria no Diário Oficial de União, 
dar  ciência  ao  interessado,  através  de  e-mail, e  envia  o 
processo à DGP.

9 DGP
Encaminha  o  processo  à  COAPE  para  lançamento  da 
exoneração do servidor no SIAPE, realização dos ajustes 
financeiros,  anexa  o  PCA  do  servidor  ao  processo  e 
encaminha para arquivamento.

Dúvidas sobre este assunto podem ser esclarecidas com a DGP pelo e-mail dgp@ifbaiano.edu.br.


