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I - COMO CRIAR UM REQUERIMENTO VIA DOCUMENTO ELETRÔNICO E ANEXAR 

AO PROCESSO ELETRÔNICO: 
Para abrir um requerimento o servidor deve entrar no SUAP, no módulo: Documentos/Processos> 

Documentos Eletrônicos>Documentos>Adicionar Documento de Texto: 

 

Na tela adicionar documento de texto, selecione: 

1. Tipo de Documento: “Requerimento” 

2. Modelo: Tipo de Requerimento 

3. Nível de Acesso: “Público” 

4. Setor Dono: Setor no qual o servidor está lotado. 

5. Assunto: Colocar o mesmo nome do tipo de Requerimento, ex.: “Licença Gala - Afastamento Por 

Motivo De Casamento” (não colocar outro nome que não seja o mesmo do tipo de requerimento). 
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- Clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

- Clicar em Editar, em sequência em Texto para o preenchimento do formulário: 

   

- Caso deseje ampliar a tela de edição, clicar no botão “Maximizar” indicado abaixo. 
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- Todos os campos do formulário devem ser preenchidos. (Cada formulário possui algumas 

orientações de documentação que o servidor deverá observar para apresentar a SGP/CGGPs para 

compor o processo eletrônico). 

 

 

 

- Salve o documento após preenchê-lo, clicando no botão indicado abaixo; 

 

 

 

- Depois, clicar em “Salvar e visualizar”: 
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- Após conferir as informações, clique em concluir o documento: 

 

 

 

- Depois de concluído, o servidor deverá assinar o documento. Há a opção de assinar com a senha 

utilizada para acessar o SUAP ou com o certificado digital. Nesse caso, procederemos com a 

assinatura via senha do SUAP:  
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- Próximo passo clicar em “Definir Identificador” 

 

1. Perfil da assinatura: deve ser utilizado o cargo efetivo que o servidor ocupa, não a função 

gratificada (caso possua). 

2. Senha: mesma senha de acesso ao SUAP. 

- Clique em “Assinar Documento”. 
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- Após a assinatura o servidor deverá finalizar o documento, clicando no botão abaixo.  

 

 

 

 

 

 

- Ao finalizar o documento, aparecerão as seguintes opções. Clique em “Criar processo”: 
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1. Interessado: o próprio servidor que está solicitando, digite apenas a matrícula; 

2. Tipo de Processo: Relacionado ao tipo de Requerimento (Ver nas orientações de cada processo); 

3. Assunto: O mesmo nome do Tipo de Requerimento (não colocar outro nome que não seja o 

mesmo do tipo de requerimento) 

4. Nível de Acesso: “Público” 

5. Setor de Criação: setor do servidor 

 

 

- Clique na opção “Tipo de Processo”. Digite na caixa “filtro” alguma palavra que contenha no 

assunto do Tipo de Requerimento. Ex.: Se o tipo de Requerimento for “Pessoal: Licença Gala – 

Afastamento por motivo de Casamento” digite: “Casamento” e irão aparecer as opções que contem 

a palavra casamento, dentre elas a opção desejada, no caso do exemplo “Pessoal: Licença Gala – 

Afastamento por motivo de Casamento”. 
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- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

 

- A tela inicial ficará assim: 

 

 

- Após anexar todos os documentos necessários para andamento do processo, o deve ser feito na 

SGP na reitoria ou nas CGGPs do campus, o servidor deverá encaminhá-lo, selecionando a opção 

“Encaminhar>>com despacho”: (Lembrando que dependendo do processo e solicitação, o processo 

precisará ser enviado para Ciência da Chefia Imediata, ou até mesmo do Diretor Geral do campus). 

 

 

 

 

- O despacho e o setor de Destino deverá ser de acordo com o tipo de Requerimento/Processo.  

Ex.:  
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Despacho: “Para Ciência do Chefe Imediato na solicitação de Licença Gala – Afastamento por motivo 

de Casamento”, Setor de Destino: “digitar o setor do Chefe Imediato”. 

 

Chefe Imediato recebe o processo, e toma ciência do: despacho, requerimento e demais 

documentação anexa eletronicamente. 

 

Após ciência do Chefe Imediato, o mesmo deve encaminhar o processo para o próximo setor, de 

acordo com os tramites do processo em questão, que no caso seria para o setor “RTR-CLA”. Para isso, 

basta repetir os passos clicando no botão “Encaminhar>>com despacho”, no qual no despacho o 

chefe formaliza que está “ciente da solicitação”. 

 

Os setores de Destino estão nas instruções de cada tipo de Requerimento/Processo que estão em 

seguida neste manual. 

 

- A tramitação dos processos requer assinatura. 

 

1. Perfil da assinatura: deve ser utilizado o cargo efetivo que o servidor ocupa, não a função 

gratificada (caso possua). 

2. Senha: mesma senha de acesso ao SUAP. 

 

-Depois clicar em salvar. 
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- Depois de encaminhado, aparecerá a seguinte tela: 

 

Após recebimento do processo no setor responsável, o mesmo fará os procedimentos de 

análise, inclusão de documentos que o solicitante não tem acesso, apenas o que for de 

responsabilidade do setor incluir, emissão de despacho e encaminhamento para os demais setores 

responsáveis.  

O servidor deverá observar quais os documentos necessários para inclusão em cada processo 

e também os procedimentos necessários para autenticação dos documentos. Essas informações 

estão nas orientações de cada Requerimento/Processo como segue neste manual. 
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01. LICENÇA GALA - AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CASAMENTO 
1.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO: 
 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Licença Gala - Afastamento 

por Motivo de Casamento. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na 

opção “criar processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “Casamento”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Licença Gala - Afastamento por Motivo de 

Casamento”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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1.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Certidão de Casamento/ Escritura Pública de União Estável (Original ou Cópia Autenticada 

em Cartório) 

1.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Certidão de Casamento/União Estável, para autenticação, digitalização e posterior inclusão desses 

documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura). 

* Caso Certidão de Casamento/ Escritura Pública de União Estável possua Selo de Autenticação 

Digital, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato pdf, 

resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para assinatura/ciência 

do chefe imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

1.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- A concessão será a partir do fato gerador, ou seja, data do casamento ou união estável. 

- A Licença deve ser comunicada com antecedência a Chefia Imediata. 

- O servidor deverá verificar se o período da Licença por casamento irá coincidir com férias, caso 

coincida, o mesmo deve providenciar a alteração das férias, pois não podem se sobrepor, evitando 

assim que o processo retorne ao campus para adequações. 

1.5 LEGISLAÇÃO: 

a) Art. 97 Lei 8.112/90. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

b) NOTA INFORMATIVA Nº 502/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

c) NOTA TÉCNICA N.º 191/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

d) NOTA TÉCNICA Nº 199/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

e) Art. 11 Nota Técnica n°740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 

f) Art. 5º da Orientação Normativa N°10, de 03 de dezembro de 2014. 

 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9560
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9419
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9027
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02. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SERVIÇO ELEITORAL 
2.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO: 
 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Afastamento por motivo de 

Serviço Eleitoral. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar 

processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “Eleitoral”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Afastamento por motivo de Serviço Eleitoral”. 

Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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 2.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Declaração/Atestado de Prestação de Serviços para Justiça Eleitoral (Original ou cópia 

autenticada em cartório). 

2.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Declaração/Atestado de Prestação de Serviços para Justiça Eleitoral durante o período eleitoral, para 

autenticação, digitalização e posterior inclusão desses documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura) e manifestação quanto aos dias solicitados para a dispensa/folga do servidor. 

* Caso Declaração/Atestado de Prestação de Serviços para Justiça Eleitoral possua Selo de 

Autenticação ou assinatura Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do 

documento no processo com: formato pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor 

deverá tramitar direto para assinatura/ciência e manifestação do chefe imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

 

2.4 OUTRAS OBSRVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Os dias de serviço prestados à Justiça Eleitoral serão concedidos dispensa do serviço pelo dobro dos 

dias de convocação, sendo assim, o servidor deve acordar e planejar com a chefia, os dias que 

pretende usufruir de dispensa, antes da abertura do processo; 

- O servidor deverá verificar se os dias solicitados para usufruto das folgas estão coincidindo com 

outros afastamentos/Licenças/férias, caso coincida, o mesmo deve providenciar a alteração de um 

dos afastamentos, pois não podem se sobrepor, evitando assim que o processo retorne ao campus 

para adequações. 

2.5 LEGISLAÇÃO: 

a) Art. 98 da Lei nº 9.504/1997;  

b) Art. 1º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 22.747/2008. 

c) Resolução TSE nº 22.747 de 27/03/2008. 

d) Art. 5º da Orientação Normativa N°10, de 03 de dezembro de 2014. 

  

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=84847
https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=107890
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03. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS 
3.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO: 
Após concluir o preenchimento do requerimento de Alteração de Dados Bancários e assiná-lo, 

através do menu Administração>Documentos Eletrônicos, finalize o mesmo e clique na opção “criar 

processo”. Ao clicar na opção “tipo de processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa 

“filtro” a palavra “bancários”. Clique na opção “Pessoal: Alteração de Dados Bancários”. 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

 

- O servidor deverá digitalizar o comprovante dos novos dados bancários (o comprovante pode ser 

Cópia do Cartão ou Cópia de Contrato com a informação de Agência e Conta, apenas 1 (uma) página) 

e fazer o upload no processo. Selecionar a opção “Upload de Documento Externo”: 
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- O servidor deverá o selecionar e anexar o arquivo. O tipo de conferência é “Documento 

Original/Cópia Simples” e o tipo do arquivo é “Comprovante”. O assunto é “Comprovante de Dados 

Bancários”. Após anexar o servidor deverá assinar o documento conforme explicações neste manual. 

 

*Observação: o sistema aceita apenas arquivos em .pdf. A resolução da digitalização deve ser de 

300dpi e escala cinza. Neste caso o arquivo deve conter apenas 1 (uma) página. 

- Depois de anexar o arquivo, encaminhar o processo para “RTR-CRCP”, para a análise e atendimento 

da solicitação. 

3.2 OUTRAS OBSRVAÇÕES IMPORTANTES: 
- O servidor deverá se atentar se as informações da conta e o comprovante estão corretos, antes de 

encaminhar o processo, evitando o preenchimento de um novo requerimento. 
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04. AUSÊNCIA PARA DOAÇÃO DE SANGUE 
4.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 
 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Ausência para Doação de 

Sangue. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar processo”, 

seguindo também passos já descritos anteriormente (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS 

ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de processo”, irá aparecer o quadro abaixo. 

Digite na caixa “filtro” a palavra “doação”. Dentre as opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: 

Ausência para Doação de Sangue”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

 
- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

 

4.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Declaração/Atestado de Doação de Sangue (original ou cópia autenticada em cartório); 
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4.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Declaração/Atestado de Doação de Sangue, para autenticação, digitalização e posterior inclusão 

desses documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura). 

* Caso Declaração/Atestado de Doação de Sangue possua Selo de Autenticação ou assinatura 

Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato 

pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para 

assinatura/ciência do chefe imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

 

4.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- A Declaração/Atestado de Doação de Sangue só dispensa o servidor do serviço no dia em que o 

mesmo esteve ausente para a doação. 

 

4.5 LEGISLAÇÃO: 

a) Art. 97 Lei 8.112/90. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

b) Art. 11 Nota Técnica n°740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
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05. LICENÇA NOJO - AFASTAMENTO POR FALECIMENTO DE FAMILIAR 
5.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 
 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Licença Nojo – Afastamento 

por Falecimento de Familiar. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na 

opção “criar processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “falecimento”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Licença Nojo – Afastamento por Falecimento de 

Familiar”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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5.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Certidão de Óbito do Familiar (Original ou Cópia Autenticada em Cartório). 

5.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Atestado/Certidão de Óbito do Familiar, para autenticação, digitalização e posterior inclusão desses 

documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura). 

* Caso Atestado/Certidão de Óbito do Familiar possua Selo de Autenticação ou assinatura 

Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato 

pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para 

assinatura/ciência do chefe imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

 

5.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- O início do usufruto da concessão por motivo falecimento de familiar (licença nojo) dá-se com a 

ocorrência do fato ensejador (a contar do dia do falecimento), independentemente de o servidor ter 

cumprido ou não expediente neste dia. 

- Servidor precisa verificar se o familiar já esta cadastrado em seus assentos funcionais, se ainda 

não, precisa providenciar o cadastro para dar continuidade na solicitação da licença nojo; 

- O servidor deverá verificar se o período da Licença irá coincidir com algum período de férias, caso 

coincida, o mesmo deve providenciar a alteração das férias, pois não podem se sobrepor, evitando 

assim que o processo retorne ao campus para adequações. 

 

 5.5 LEGISLAÇÃO: 

a) Art. 97 Lei 8.112/90. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

b) NOTA INFORMATIVA Nº 502/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

c) Art. 11 Nota Técnica n°740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 
d) Art. 5º da Orientação Normativa N°10, de 03 de dezembro de 2014. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9560
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06. AUXÍLIO NATALIDADE 
6.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 
 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Auxílio Natalidade/Pré-

Escolar. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar processo”, 

seguindo também passos já descritos anteriormente (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS 

ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de processo”, irá aparecer o quadro abaixo. 

Digite na caixa “filtro” a palavra “natalidade”. Dentre as opções que aparecer, clique na opção 

“Pessoal: Auxílio Natalidade”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

6.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Certidão de Nascimento ou de natimorto (Original ou Cópia Autenticada em Cartório); 
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 CPF (poderá ser emitido pelo site da Receita Federal e anexado ao processo sem necessidade 

de autenticação, ou se o mesmo já estiver descrito na certidão de nascimento da criança não 

há necessidade de apresentar o CPF, pois o número descrito na certidão já é válido). 

6.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Certidão de Nascimento da criança ou de natimorto, e se na certidão não vier descrito o CPF da 

criança, é necessário apresentar o documento CPF, para autenticação, digitalização e posterior 

inclusão desses documentos no processo eletrônico.  

* Caso Certidão de Nascimento da criança possua Selo de Autenticação ou assinatura 

Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato 

pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para a “RTR-CLA”. 

* Se a Certidão de Nascimento possuir o número do CPF, não é necessário anexá-lo no processo. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

 

6.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. 

 O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor da Instituição, quando a 
parturiente não for servidora de órgão público. 

 O servidor que adota uma criança não faz jus ao Auxílio-Natalidade, pois não preenche o 
requisito essencial do comando legal, ou seja, o servidor ou cônjuge do servidor ter sido 
parturiente. 

 Se os pais forem servidores, só um tem direito a receber o benefício, e a solicitação dever ser 
feita pela servidora. 

6.5 LEGISLAÇÃO: 
a) Art. 196, Lei 8.112/90. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

b) Portaria 4.181-2018 (Divulga o valor do menor e maior vencimento básico da Administração 

Pública federal, para efeito de pagamento de encargo de curso ou concurso e do auxílio-

natalidade.) 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2018&jornal=515&pagina=93&totalArquivos=162
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07. AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR/CRECHE 
7.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Auxílio Natalidade/Pré-

Escolar. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar processo”, 

seguindo também passos já descritos anteriormente (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS 

ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de processo”, irá aparecer o quadro abaixo. 

Digite na caixa “filtro” a palavra “escolar”. Dentre as opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: 

Auxílio Assistência Pré-Escolar/Creche”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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7.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Certidão de Nascimento, Termo de Adoção ou do Termo de Guarda e Responsabilidade 

(Original ou Cópia Autenticada em Cartório); 

 CPF. (poderá ser emitido pelo site da Receita Federal e anexado ao processo sem 

necessidade de autenticação, ou se o mesmo já estiver descrito na certidão de nascimento 

da criança não há necessidade de apresentar o CPF, pois o número descrito na certidão já é 

válido). 

7.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Certidão de Nascimento da criança, e se na certidão não vier descrito o CPF da criança, é necessário 

apresentar o documento CPF, para autenticação, digitalização e posterior inclusão desses 

documentos no processo eletrônico.  

* Caso Certidão de Nascimento da criança possua Selo de Autenticação ou assinatura 

Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato 

pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para a “RTR-CLA”. 

* Se a Certidão de Nascimento possuir o número do CPF, não é necessário anexá-lo no processo. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

 

7.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Tem direito a esse benefício todo servidor que tenha filho em idade de 0 até completar 6 
anos. 

 Cota-parte referente à participação do servidor, com sua anuência consignada em folha de 
pagamento, ocorre em percentuais que variam de 5% a 25% incidindo sobre o valor-teto 
proporcional ao nível de sua remuneração. 

 A concessão do auxílio é devida a partir da data do requerimento, não cabendo pagamento 
retroativo. 

 Quando os cônjuges forem servidores da Administração Pública Federal direta, autárquica ou 
fundacional o auxílio será pago somente a um deles, preferencialmente a mulher; 

 Na hipótese de divórcio ou separação judicial, será concedido ao servidor que mantiver a 
criança sob guarda; 

 No caso de dependentes com deficiência, considera-se como limite para pagamento, a idade 
mental correspondente à fixada, comprovada mediante laudo médico; 

 ao servidor que acumular cargos ou empregos na Administração Pública Federal direta, 
autárquica ou fundacional, somente ao vínculo mais antigo; 

 O servidor cedido ou requisitado, com ônus para o órgão ou entidade em que estiver 
prestando serviço, receberá o benefício pelo órgão ou entidade cessionário; 

 O servidor cedido ou requisitado para os poderes Judiciário, Legislativo ou para órgãos ou 
entidades dos Estados, Municípios e Distrito Federal, com ônus para a cessionária, poderá 
optar por receber o benefício pelo órgão ou entidade de origem.  
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 O servidor cedido ou requisitado, sem ônus para o órgão ou entidade em que estiver 
prestando serviço, fará jus ao benefício pelo órgão de origem.  

 O servidor cedido ou requisitado no âmbito da Administração Pública Federal direta, 
autárquica ou fundacional, com ônus para a origem e percebendo gratificação pelo 
requisitante, receberá o benefício pelo órgão ou entidade de origem.  

 O servidor com lotação provisória em órgão da Administração Pública Federal direta, 
autárquica ou fundacional receberá o benefício pelo órgão ou entidade de origem.  

 O servidor cedido ou requisitado à Presidência da República receberá o benefício pelo órgão 
de origem; 

 O servidor perderá o benefício: a) no mês subsequente ao que o dependente completa 6 
anos de idade cronológica e mental; b) em caso de óbito do dependente; c) enquanto o 
servidor estiver em licença para tratar de interesses particulares; ou d) quando de sua 
aposentadoria ou óbito.  

 O benefício não será pago: a) cumulativamente ao servidor que exerça mais de um cargo 
acumulável; b) simultaneamente ao servidor e cônjuge ou companheiro (a); 

 

7.5 LEGISLAÇÃO: 

a) DECRETO Nº 977, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993; 

b) PARECER/MP/CONJUR/IC/Nº 0519 – 2.9/2002. 
 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20977-1993?OpenDocument
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08. VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL 
8.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Vacância por Posse em Cargo 

Inacumulável. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar 

processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “vacância”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Vacância por Posse em Cargo Inacumulável”. Depois 

clique em “Confirmar”. 

 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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8.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Cópia da publicação do ato de nomeação para o novo cargo inacumulável; e confirmação da 

data da posse no novo cargo; 

 Nada Consta do campus/reitoria (entrega de diários (docentes), patrimônio sob 

responsabilidade do servidor, setor de pesquisa/extensão, biblioteca, restaurante, 

almoxarifado, gabinete, DAP). 

 Declaração de bens e valores ou cópia da última declaração do Imposto de Renda do ano 

vigente; 

 Nada Consta da correição/corregedoria; 

 Procuração e Identidade do Procurador, quando for o caso (devidamente autenticada em 

cartório); 

 Publicação da Portaria de Dispensa, caso o/a servidor (a) seja ocupante de Função 

Gratificada, Função Comissionada e Cargo de Direção. (**Adverte-se que a dispensa do(a) 

servidor(a) poderá ser feita para data futura, entretanto anterior a data da vacância do 

cargo ocupado**). 

8.3 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
- O servidor deverá anexar a Portaria de nomeação para o novo cargo no processo. Selecionar a 

opção “Upload de Documento Externo”: 

 

 

- O servidor deverá selecionar e anexar o arquivo. O tipo de conferência é “Documento Original” e o 

tipo do arquivo é “Portaria”. O assunto é “Portaria de Nomeação”. Após anexar o servidor deverá 

assinar o documento conforme orientações neste manual. 

 

*Observação: o sistema aceita apenas arquivos em pdf. A resolução da digitalização deve ser de 300dpi. 
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- O servidor também deverá anexar os demais documentos já citados, para isso basta selecionar a 

opção “Upload de Documento Externo”, o tipo de conferência é “Cópia Simples”, para os que não 

forem originais ou os que não forem do Diário Oficial da União, pois os que forem o tipo de 

conferência é “Documento Original” e o tipo do arquivo e o assunto será especifico e de acordo com 

o nome de cada documento. Após anexar os documentos o servidor deverá assinar o documento 

conforme orientações neste manual. 

- Caso o servidor possua Função Gratificada/Comissionada ou Cargo de Direção deverá solicitar 

providências de dispensa da mesma. 

- O servidor só terá direito a ser reconduzido (a) ao antigo cargo, conforme artigo 29, inciso I da Lei 

8.112/90; se já houver adquirido estabilidade no serviço público na data da publicação da vacância 

no D.O.U. 

 

8.4 TRÂMITE: 
- Depois de anexar toda documentação necessária, encaminhar o processo para ciência chefe 

imediato; 

- Depois encaminhar para ciência do Diretor Geral;  

- Após isso, o processo deverá ser encaminhado para o setor “RTR-CLA” que fará a análise do 

processo e demais procedimentos. 

 

8.5 LEGISLAÇÃO: 
 

a) Inc. VIII do art. 33 da LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  

b) Inc. I do art. 29 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990; 

c) NOTA INFORMATIVA Nº 365/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 

d) NOTA TÉCNICA Nº 115/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

e) NOTA TÉCNICA Nº 538/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 

f) NOTA TÉCNICA Nº 385/2009/COGES/DENOP/SRH/MP 

g) OFÍCIO Nº 73/2003/COGLE/SRH/MP 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacaoAvancada/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7919
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9804
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacaoAvancada/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7844
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7052
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=646
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09. EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO (A PEDIDO) 
9.1 ORIENTAÇÕES PAR ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Exoneração de Cargo Efetivo 

(a pedido). Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e clique na opção “criar 

processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “exoneração”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Exoneração de Cargo Efetivo (a pedido)”. Depois 

clique em “Confirmar”. 

 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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9.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Nada Consta do campus/reitoria (entrega de diários (docentes), patrimônio sob 

responsabilidade do servidor, setor de pesquisa/extensão, biblioteca, restaurante, 

almoxarifado, gabinete, DAP). 

 Declaração de bens e valores ou cópia da última declaração do Imposto de Renda do ano 

vigente; 

 Nada Consta da correição/corregedoria; 

 Procuração e Identidade do Procurador, quando for o caso (devidamente autenticada em 

cartório); 

 Publicação da Portaria de Dispensa, caso o/a servidor (a) seja ocupante de Função 

Gratificada, Função Comissionada e Cargo de Direção. (**Adverte-se que a dispensa do (a) 

servidor (a) poderá ser feita para data futura, entretanto anterior a data de exoneração do 

cargo ocupado**). 

9.3 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- O servidor deverá anexar o Nada Consta do campus referente entrega de diários (docente), 

patrimônio sob responsabilidade do servidor e biblioteca. Selecionar a opção “Upload de Documento 

Externo”: 

 

 

- O servidor deverá selecionar e anexar o arquivo. O tipo de conferência é “Cópia Simples” e o tipo do 

arquivo é “Nada Consta do campus”. O assunto é “Nada Consta do campus”. Após anexar o servidor 

deverá assinar o documento conforme orientações neste manual. 
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*Observação: o sistema aceita apenas arquivos em .pdf. A resolução da digitalização deve ser de 300dpi. 

- O servidor também deverá anexar os demais documentos já citados, para isso basta selecionar a 

opção “Upload de Documento Externo”, o tipo de conferência é “Cópia Simples”, para os que não 

forem originais ou os que não forem do Diário Oficial da União, pois os que forem, o tipo de 

conferência é “Documento Original” e o tipo do arquivo e o assunto será especifico e de acordo com 

o nome de cada documento. Após anexar os documentos o servidor deverá assinar o documento 

conforme orientações neste manual. 

- Caso o servidor possua Função Gratificada/Comissionada ou Cargo de Direção deverá solicitar 

providências de dispensa da mesma. 

9.4 TRÂMITE: 

- Depois de anexar toda documentação necessária, encaminhar o processo para ciência chefe 

imediato; 

- Depois encaminhar para ciência do Diretor Geral;  

- Após isso, o processo deverá ser encaminhado para o setor “RTR-CLA” que fará a análise do 

processo e demais procedimentos. 

9.6 LEGISLAÇÃO: 

a) Art. 34 da LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  

b) NOTA INFORMATIVA Nº 540/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

c) NOTA TÉCNICA Nº 313/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

d) PARECER AGU/WM –1/2000 (ANEXO AO PARECER AGU Nº GM- 13/2000) 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=11373
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9558
http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/8406
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10. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE TAEs 
10.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 

Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Alteração de Jornada de 

Trabalho TAEs. Após concluir o preenchimento do requerimento de Alteração de Jornada de 

Trabalho e assiná-lo, o servidor deverá solicitar a assinatura/de acordo da Chefia Imediata e do 

Diretor Geral/Pró-Reitor, por meio da opção “Solicitar -> Assinatura” conforme abaixo: 

 

 

- O servidor deverá colocar a matrícula do chefe imediato no campo de “Solicitação Principal, 

Pessoa” e do Diretor Geral/Pró-Reitor em “Solicitação Complementar”. Depois, aperte em “enviar 

solicitações”: 

 

 

- Após colher as assinaturas no formulário de requerimento finalize-o, e clique na opção “criar 

processo”. Ao clicar na opção “tipo de processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa 

“filtro” a palavra “jornada”. Clique na opção “Pessoal: Alteração de Jornada de Trabalho TAEs”. 
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- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 

 

10.2 TRÂMITE: 
- Após preencher o requerimento, colher assinaturas, e abrir processo, encaminhá-lo para “RTR-CLA” 

na Reitoria, para análise e demais procedimentos referentes a solicitação. 

10.3 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
- A alteração da jornada se dará a partir da data de emissão da portaria. 

- A jornada reduzida poderá ser revertida a qualquer tempo, de ofício ou a pedido do servidor, de 

acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da administração. 

- É vedada a concessão de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional ao 

servidor sujeito à duração de trabalho estabelecida em leis especiais; ao ocupante de cargo em 

comissão ou função de confiança; e ao servidor ocupante de Função Gratificada ou Cargo de 

Direção. 

- A redução da jornada de trabalho deverá observar o interesse da Administração, e poderá ser 

concedida a critério da autoridade máxima do órgão ou da entidade a que se vincula o servidor, 

vedada a delegação de competência. 

- os servidores que por força da Medida Provisória nº 2.174-28, de 2001, obtiveram deferimento para 

a redução da respectiva jornada de trabalho para trinta ou vinte horas semanais, perceberão o 

auxilio-alimentação em valor proporcional à jornada reduzida.. 

- O servidor que requerer a jornada de trabalho reduzida deverá permanecer submetido à jornada a 

que esteja sujeito até a data de início fixada no ato de concessão, vedada a concessão retroativa. 

 

10.4 LEGISLAÇÃO: 
 

a) Instrução Normativa n.º 02/2018/Secretaria de Gestão de Pessoas 

b) Medida Provisória nº 2.174-28, de 2001; 

c) Ofício nº 314/2002-COGLE/SRH/MP 

d) Nota Técnica nº 523/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP;  

e) Nota Técnica nº 264/2011/DENOP/SRH/MP; 
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11. LICENÇA PATERNIDADE E PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE 

11.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 
Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os 

passos descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, Licença Paternidade e 

Prorrogação da Licença Paternidade. Após concluir o preenchimento do documento, finalize-o e 

clique na opção “criar processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “paternidade”. Dentre as 

opções que aparecer, clique na opção “Pessoal: Licença Paternidade e Prorrogação da Licença 

Paternidade”. Depois clique em “Confirmar”. 

 

 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando” 
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11.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Certidão de Nascimento/Termo de Adoção ou de Guarda (Documento Original ou Cópia 

autenticada em cartório). 

11.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar o documento original ou cópia autenticada em cartório – da 

Certidão de Nascimento/Termo de Adoção ou de Guarda, para autenticação, digitalização e posterior 

inclusão desses documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura). 

* Caso Certidão de Nascimento/Termo de Adoção ou de Guarda possua Selo de Autenticação ou 

assinatura Digital/eletrônica, o servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo 

com: formato pdf, resolução 300 dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para 

assinatura/ciência do chefe imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

11.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- De acordo com o Decreto Nº 8.737/16, a Prorrogação da Licença Paternidade deverá ser requerida 
em até 02 (dois) dias úteis após o nascimento ou adoção, após esse prazo servidor terá direito 
apenas a Licença Paternidade de 5 dias. 
 
- O início do usufruto Licença Paternidade dá-se com a ocorrência do fato ensejador (a contar do dia 
do nascimento da criança), independentemente de o servidor ter cumprido ou não expediente neste 
dia. 
 
- O servidor deverá verificar se o período da Licença irá coincidir com algum período de férias, caso 

coincida, o mesmo deve providenciar a alteração das férias, pois não podem se sobrepor, evitando 

assim que o processo retorne ao campus para adequações. 

- Professor Substituto tem direito apenas a Licença Paternidade, não havendo amparo legal para 

prorrogação da licença. 

 

11.5 LEGISLAÇÃO: 
 

a) Art. 208 da LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990  

b) LEI Nº 11.770, DE  9 DE SETEMBRO DE 2008. 

c) DECRETO Nº 8.737, DE 3 DE MAIO DE 2016 

d) NOTA TÉCNICA Nº 16295/2016-MP 

e) NOTA TÉCNICA Nº 133/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

f) Orientação Normativa N°10, de 03 de dezembro de 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.112-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.770-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.737-2016?OpenDocument
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacao/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=12910
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11. ALISTAMENTO/RECADASTRAMENTO DE TITULO DE ELEITOR 

11.1 ORIENTAÇÕES PARA ABERTURA DO PROCESSO NO SUAP: 
Antes da abertura do processo o servidor deverá criar um documento eletrônico, seguindo os passos 

descritos já anteriormente nesse manual (DOCUMENTOS/PROCESSOS>>DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS>>DOCUMENTOS). O tipo é Requerimento e o modelo, 

Alistamento/Recadastramento de Titulo de Eleitor. Após concluir o preenchimento do documento, 

finalize-o e clique na opção “criar processo”, seguindo também passos já descritos anteriormente 

(DOCUMENTOS/PROCESSOS>>PROCESSOS ELETRÔNICOS>>PROCESSOS). Ao clicar na opção “tipo de 

processo”, irá aparecer o quadro abaixo. Digite na caixa “filtro” a palavra “titulo”. Dentre as opções 

que aparecer, clique na opção “Pessoal: Alistamento/Recadastramento de Titulo de Eleitor”. Depois 

clique em “Confirmar”. 

- Após o preenchimento das informações do processo clicar em “Salvar e continuar editando”. 

11.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (APRESENTAR NA CGGP/DSGP PARA AUTENTICAÇÃO E 

INCLUSÃO NO PROCESSO): 

 Comprovante de Alistamento/Recadastramento de Eleitor (Documento Original ou Cópia 

autenticada em cartório); 

 Documentos que comprovem recadastramento em localidade diversa do serviço que 

justifique ausência (Documento Original ou Cópia autenticada em cartório). 

11.3 TRÂMITE: 

- Após preencher requerimento e abertura do processo (ambos eletrônico), o mesmo deve ser 

encaminhado para “RTR-SGP”, na reitoria ou encaminhado a CGGP do campus, no qual o servidor 

deve comparecer para apresentar os documentos necessários a essa solicitação, originais ou cópia 

autenticada em cartório para devida autenticação, digitalização e posterior inclusão desses 

documentos no processo eletrônico.  

- Depois, o processo deve ser encaminhado para a chefia imediata para despacho de ciência 

(assinatura). 

* Caso documentos apresentados possuam Selo de Autenticação ou assinatura Digital/eletrônica, o 

servidor deverá apenas fazer o upload do documento no processo com: formato pdf, resolução 300 

dpi e escala cinza. Neste caso o servidor deverá tramitar direto para assinatura/ciência do chefe 

imediato. 

- Após isso, o processo deve ser encaminhado para a “RTR-CLA”, para análise, emissão de despacho e 

demais providências. 

11.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- O art. 97 inciso II, da lei nº 8.112/1990, e o inciso V do art. 473 da CLT, garantem a concessão de até 
dois dias para que os servidores e empregados públicos realizem o alistamento/recadastramento 
eleitoral.  
 
- Considerando a evolução e modernização do processo de recadastramento eleitoral, com 
procedimentos de pré-agendamento por meio da rede mundial de computadores e atendimento 
agilizado, o Ofício-Circular nº 6/2013/SEGEP/MP de 04.07.2013, orienta pela concessão do 
afastamento somente no período em que o agendamento foi efetivado (manhã ou tarde).  
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- Todavia, aqueles servidores e empregados que comprovarem a necessidade de recadastramento 
em localidade diversa daquela em que exerce suas funções, poderá ser concedido o afastamento em 
período mais extenso, desde que não ultrapasse dois dias.  
 
- Em todos os casos deverá o servidor/empregado público comunicar formalmente com 48 horas de 
antecedência à chefia imediata, o dia/horário agendado para o alistamento/recadastramento. 
 
- O início do usufruto Licença Paternidade dá-se com a ocorrência do fato ensejador (a contar do dia 
do nascimento da criança), independentemente de o servidor ter cumprido ou não expediente neste 
dia. 
 
- O servidor deverá verificar se o período da Licença irá coincidir com algum período de férias, caso 

coincida, o mesmo deve providenciar a alteração das férias, pois não podem se sobrepor, evitando 

assim que o processo retorne ao campus para adequações. 

 

11.5 LEGISLAÇÃO: 
 

a) Inc. II do art. 97 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990; 

b) Ofício-Circular nº 6/2013/SEGEP/MP de 04.07.2013. 

c) Orientação Normativa N°10, de 03 de dezembro de 2014. 

 


