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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

BASE DE CONHECIMENTO
A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução processual. Como boa prática,

todo o processo é mapeado para que todos possam entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem todas as atividades descritas nesta Base de
Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a utilização de outros sistemas corporativos e atividades manuais. Por isso, na base de
conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.
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Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?
A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro.
O processo de remoção de servidor, quando a pedido, por permuta consiste na apresentação do requerimento, na aprovação pelas chefias de origem e destino, verificação de perfil
comportamental, para adequação as novas atividades e estudo da ficha funcional dos envolvidos, até a aprovação das autoridades competentes e efetivação da remoção.
Quando de ofício, a remoção ocorrerá no interesse da Administração, observado os seguintes requisitos:
I – iniciativa da Administração, devidamente fundamentada;
II – anuência dos órgãos envolvidos;
III – inexistência de reciprocidade quando se tratar de remoção entre órgãos da mesma Subsecretaria.
 
Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUBGEP
Responsável pelas informações contidas nesta base: Superintendência de Recursos Humanos - SRH
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Informação Pessoal
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades

Autoridade Solicitar de ofício a remoção de servidor
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Papel Descrição de Responsabilidades

Servidor Solicitar a remoção, mediante permuta;

 

Chefia imediata destino/Chefia imediata origem
Analisar a solicitação de remoção;
Analisar possíveis sugestões emitidas pelo departamento de pessoal ou equivalente;

 

Departamento de Pessoal/RH ou equivalente

Analisar a solicitação;
Sugerir adequação da solicitação;
Solicitar autorização da remoção ás autoridades competentes;
Publicar a remoção no diário oficial;
Comunicar a situação da solicitação ao solicitante;
Implementar a remoção no SIGRH;
Encerrar processo nos casos de indeferimento.

 
Superintendente/Subsecretário ou equivalente Autorizar remoção.
Secretário do Estado ou equivalente Autorizar remoção.

 
MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
Solicitar remoção Processo que descreve as atividades necessárias á solicitação da remoção de servidor, a pedido ou de ofício.
Analisar solicitação de remoção Processo que descreve as atividades realizadas na análise da solicitação de remoção.
Efetivar remoção Processo que descreve as atividades realizadas na efetivação da remoção.
Tratar indeferimento Processo que descreve as atividades realizadas no tratamento das solicitações indeferidas.

 

PROCESSO SOLICITAR REMOÇÃO DE OFÍCIO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Autuar processo

O processo solicitar remoção ocorrerá no interesse da Administração, observado os seguintes requisitos:
I – iniciativa da Administração, devidamente fundamentada;
II – anuência dos órgãos envolvidos;
III – inexistência de reciprocidade quando se tratar de remoção entre órgãos da mesma Subsecretaria.
 Para tanto, a autoridade responsável deverá autuar o processo de Remoção de servidor no SEI-RJ para incluir a sua solicitação.

SEI – Solicitar remoção A autoridade deverá fundamentar a solicitação por meio de um despacho gerado no sistema.
 

PROCESSO SOLICITAR REMOÇÃO A PEDIDO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Autuar processo

A remoção a pedido do servidor, a critério de Administração, somente será concedida mediante permuta, observado os seguintes requisitos:
I – aprovação das chefias imediatas;
II – análise do setor de departamento de pessoal ou equivalente para verificação de perfil comportamental, adequação as novas atividades e estudo da ficha funcional dos
envolvidos;
III – aprovação final do Secretário de Estado e Subsecretários responsáveis pelas áreas envolvidas;
Para isso, o servidor deverá autuar o processo de remoção no SEI-RJ para incluir a sua solicitação.

SEI – Solicitar remoção O servidor solicita a remoção preenchendo o requerimento.
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Atividade Descrição da Atividade

SEI – Analisar solicitação As chefias imediatas de origem e destino analisam a solicitação e decidem sobre a aprovação ou não, caso uma das chefias discorde com a permuta, a solicitação é
indeferida.

SEI – Encerrar processo Nos casos em que a solicitação seja indeferida pela chefia imediata, o processo volta para ciência do servidor e é encerrado.

 

PROCESSO ANALISAR SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
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Atividade Descrição da Atividade

SEI – Analisar solicitação

O departamento de pessoal ou equivalente analisa a solicitação verificando se a remoção é a pedido ou de ofício. Caso seja a pedido, será para realizada uma verificação de
perfil comportamental, adequação as novas atividades e estudo da ficha funcional dos envolvidos. Caso a solicitação atenda os requisitos e a unidade tenha delegação para
emitir o ato, o ato será emitido e seguirá para a efetivação da remoção. Caso a remoção necessite de aprovação superior, seguirá para a aprovação das autoridades competentes.
Para as solicitações de ofício, não cabe análise.

SEI - Sugerir adequação
da solicitação

Caso o departamento de pessoal ou equivalente verifique problemas na solicitação em relação ao perfil comportamental, as novas atividades e estudo da ficha funcional, este
poderá sugerir adequações na solicitação recebida.

SEI - Analisar sugestão A chefia imediata analisa a sugestão decidindo por realizar os ajustes ou cancelar a solicitação.
Aprovar remoção Processo que trata as atividades realizadas na aprovação da remoção pelas autoridades competentes.
Efetivar remoção Processo que trata as atividades realizadas na efetivação da remoção após a aprovação.
Tratar indeferimento Processo que descreve as atividades realizadas no tratamento das solicitações indeferidas.

 

PROCESSO APROVAR REMOÇÃO A PEDIDO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI - Solicitar autorização O departamento de pessoal ou equivalente solicita a aprovação da autoridade.
SEI - Autorizar remoção O Superintendente/Subsecretário /equivalente autoriza ou não a remoção do servidor.
SEI - Autorizar remoção O Secretário/e equivalente autoriza ou não a remoção do servidor.
Tratar indeferimento Processo que descreve as atividades realizadas no tratamento das solicitações indeferidas.
Efetivar remoção Processo que trata as atividades realizadas na efetivação da remoção após a aprovação.

 

PROCESSO EFETIVAR REMOÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
Publicar remoção Após a emissão do ato, o departamento de pessoal ou equivalente providencia a publicação do ato no diário oficial.
SEI - Comunicar servidor/solicitante Após a publicação, o solicitante é informado por e-mail da concessão da remoção.
SEI - Comunicar Gestor do SEI Em paralelo a comunicação do servidor, o departamento de pessoal ou equivalente deve comunicar a remoção ao órgão gestor do SEI.
Efetivar remoção A remoção é implementada no SIGRH.
SEI - Encerrar processo O processo é encerrado.

 

PROCESSO TRATAR INDEFERIMENTO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI - Comunicar servidor/solicitante Com a remoção não autorizada, o solicitante é informado por e-mail sobre o indeferimento.
SEI - Encerrar processo O processo é encerrado.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo Atividade Documento Descrição
Solicitar remoção via ofício Solicitar remoção Despacho sobre solicitação de remoção Documento contendo a solicitação fundamentada.

Solicitar remoção a pedido
SEI - Solicitar remoção Requerimento de remoção de servidor Requerimento solicitando a remoção.
SEI - Analisar solicitação Despacho sobre solicitação de remoção Documento contendo o resultado da análise da solicitação.
SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.

Analisar solicitação de remoção SEI - Analisar solicitação
 
 

Despacho sobre solicitação de remoção Documento contendo o resultado da análise da solicitação.

SEI - Sugerir adequação da solicitação Parecer sobre solicitação de remoção Documento contendo o resultado da análise técnica da solicitação.
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Processo Atividade Documento Descrição
SEI - Analisar sugestão Despacho sobre solicitação de remoção Documento contendo o resultado da sugestão.

Aprovar remoção
SEI - Solicitar autorização Despacho de solicitação de autorização para remoção Documento solicitando a aprovação da remoção.

SEI - Autorizar remoção
Ato de remoção Ato que formaliza a remoção.
Despacho de reprovação de remoção Documento que formaliza a reprovação da solicitação.

Efetivar remoção SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.
Tratar indeferimento SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.

 
BASE LEGAL:
Leis n.º 830/1985, 1317/1988, 5355/2008 e 5756/2010
RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 801 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014
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