Colaboração técnica/docente com saída de Servidor para Outra Instituição
Base Legal: Art. 26-A e seu Parágrafo Único, da Lei n. 11.091/2005 (técnico), ou Art. 30, inciso II ou III, da Lei 12772/12 (docente).
INSTITUIÇÃO INTERESSADA NA
COLABORAÇÃO DO SERVIDOR

GABINETE DO REITOR - UNIFESP

MOBILIDADE/DDGP/PROPESSOAS

Início

Encaminha
Ofício/Processo
solicitando
colaboração
do
servidor, endereçado ao Gabinete
do Reitor

Fim

Recebe
Ofício/Processo
da
Instituição
interessada
na
colaboração e o repassa á
PROPESSOAS.

Recebe Ofício (abre o processo) ou
Processo, instrui com base legal e o
encaminha à Unidade de lotação do
servidor para pronunciamento.

Recebe o processo e encaminha o
Ofício com a portaria de delegação de
competência comunicando o indeferimento do pedido.

Recebe processo e providencia a
publicação da Portaria.

Após publicação da Colaboração no
D.O.U.,
encaminha
Ofício
PROPESSOAS apresentando servidor
à Instituição requerente e encaminha
processo ao CADASTRO/FREQUÊNCIA para registro.

Fim

UNIDADE DE LOTAÇÃO DO
SERVIDOR/UNIFESP
Recebe
Processo
solicitação.

NÃO

SIM

e

Pedido
deferido pela
Unidade
lotação?

analisa

Colaboração técnica/docente com chegada de Servidor na UNIFESP
Base Legal: Art. 26-A e seu Parágrafo Único, da Lei n. 11.091/2005 (técnico), ou Art. 30, inciso II ou III, da Lei 12772/12 (docente).
UNIDADE INTERESSADA NA
COLABORAÇÃO DO SERVIDOR
Início
Encaminha
o
Memorando
solicitando a colaboração do
servidor.

Dá ciência no processo e o
devolve para PROPESSOAS
providenciar arquivamento.

Fim

Fim

MOBILIDADE/DDGP/PROPESSOAS

GABINETE DO REITOR - UNIFESP

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM DO
SERVIDOR

Recebe
o
Memo
da
Unidade/UNIFESP interessada na
colaboração do servidor abre
processo e instrui com base legal.
Recebe o
Ofício e analisa a
solicitação de colaboração .

Encaminha o Ofício com a
delegação
de
competência
anexada à Instituição de origem
do servidor.
Recebe o Ofício e informa do
indeferimento
à
unidade
solicitante.

Recebe o Ofício e aguarda
publicação da colaboração pela
Instituição de origem.

Após publicação da cessão do
servidor, aguarda documento de
apresentação e o recepciona.
Posteriormente,
encaminha
processo
para
registro
no
CADASTRO/FREQUÊNCIA.

Recebe o Ofício comunicando
indeferimento do pedido e o repassa
à PROPESSOAS

Recebe o Ofício comunicando
aprovação do pedido e o repassa à
PROPESSOAS

NÃO
Pedido deferido
pela Instituição
de origem?

SIM

