Licença para Acompanhar Cônjuge com Exercício Provisório em outra Instituição
Base Legal: Art. 84, Parágrafo 2º, da Lei no. 8.112/90.
INSTITUIÇÃO INTERESSADA NO
EXERCÍCIO PROVISÓRIO DO
SERVIDOR

GABINETE DO REITOR - UNIFESP

MOBILIDADE/DDGP/PROPESSOAS

Recebe o Ofício/Processo da
Instituição interessada e o repassa
à PROPESSOAS.

Recebe o Ofício (abrir processo) ou
Processo, instrui e o encaminha à
Unidade de lotação do servidor para
conhecimento.

UNIDADE DE LOTAÇÃO DO
SERVIDOR/UNIFESP

Início

Encaminha o Ofício/Processo
solicitando Exercício Provisório do
servidor, endereçado ao Gabinete
do Reitor ou diretamente à
PROPESSOAS (processo pode
ser iniciado por requerimento do
servidor interessado e, nesse
caso, a UNIFESP encaminha
Ofício consultando órgão de
destino) .

Encaminha o Ofício a Instituição
interessada

Submete à aprovação do Gabinete
do Reitor a Minuta do Ofício ao
dirigente da Instituição solicitante
comunicando providências junto ao
MEC.

Encaminha o processo ao MEC por
ofício e com cópia anexada da
Portaria
de
Delegação
de
Competência, e aguarda publicação.

Fim

Após publicação do Exercício
Provisório no D.O.U., encaminha
Ofício apresentando o servidor à
Instituição requerente e encaminha
processo
para
registro
no
CADASTRO/FREQUÊNCIA.

Recebe
o
Processo
posteriormente,
o
restitui
PROPESSOAS com a ciência.

e,
à

Licença para Acompanhar Cônjuge com Exercício Provisório com chegada de Servidor na UNIFESP
Base Legal: Art. 84, Parágrafo 2º, da Lei no. 8.112/90.
SERVIDOR INTERESSADO NO
EXERCÍCIO PROVISÓRIO
Início
Encaminha
o
Requerimento
solicitando exercício provisório.

MOBILIDADE/DDGP/PROPESSOAS

Fim

Fim

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM DO
SERVIDOR

Recebe o requerimento abre
processo, instrui e consulta
unidade onde o servidor poderá
ser lotado.
Havendo interesse da Unidade,
encaminha um ofício com cópia da
delegação
de
competência
informando da aceitação do
exercício provisório do servidor na
UNIFESP .

Dá ciência no processo ou recebe
uma carta com a informação do
indeferimento.

GABINETE DO REITOR - UNIFESP

Informa do indeferimento ao setor
consultado para lotação e se
possível ao interessado

Recebe o Ofício e aguarda
publicação do exercício provisório
pelo MEC no DOU

Após publicação,
aguarda a
apresentação do servidor para
encaminhá-lo à Unidade de
destino.
Encaminha processo
para
registro
no
CADASTRO/FREQUÊNCIA

Recebe o Ofício/Processo e analisa
a solicitação de exercício provisório.

NÃO
Pedido
deferido pela
Instituição de

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

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

SIM

Licença para Acompanhar Cônjuge sem vencimento
Base Legal: Art. 84, Parágrafo 1º, da Lei no. 8.112/90.
SERVIDOR INTERESSADO

MOBILIDADE/DDGP/PROPESSOAS

Início

Encaminha o Requerimento, com
a CIÊNCIA da chefia imediata,
solicitando
a
licença
para
acompanhar cônjuge

Fim

Recebe o requerimento abre
processo, analisa, instrui e caso o
servidor tenha direito confecciona
Portaria .

Encaminha O processo
registro
CADASTRO/FREQUÊNCIA

para
no

