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Define normas e procedimentos para Redistribuições
no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP.

O REITOR REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 5 de abril de 2021,
publicado no Diário Oficial da União, de 6 de abril de 2021, seção 2, página 1 e considerando o
Ar go 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Portaria MPOG nº 57, de 17/04/2000,
O cio-Circular nº 03/2017/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC, de 21/02/2017, e observadas as
determinações do Acórdão TCU nº 3.447/2012  e do Acórdão TCU nº 1.308/2014, e
considerando o processo Suap nº 23305.016051.2021-67, RESOLVE:

CAPÍTULO ICAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Portaria estabelece as normas e procedimentos para Redistribuições
realizadas no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo —
IFSP.

Art. 2º  Para fins desta Portaria, consideram-se as seguintes definições:

I - Redistribuição: é o deslocamento de cargo de provimento efe vo, ocupado ou
vago entre o IFSP e outro órgão ou en dade do mesmo Poder, com apreciação prévia do
SIPEC;

II - Redistribuição por Permuta: é o deslocamento de cargos de provimento efe vo
ocupados entre o IFSP e outro órgão ou entidade do mesmo Poder;

III - Redistribuição por Código de Contrapar da:  é o deslocamento de cargo de
provimento efe vo ocupado entre o IFSP e outro órgão ou en dade do mesmo Poder com a
contrapartida de cargo vago;

IV - CIRE: é o Cadastro de Interesse de Redistribuição do IFSP;

V - TAE: Técnico-Administrativo em Educação;

VI - Professor EBTT: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Art. 3º  Para a redistribuição de cargos TAE a vaga de contrapar da  deverá ser,
obrigatoriamente, de mesmo nível (C, D ou E), observado o interesse da Administração quanto
aos tipos de cargos.

Parágrafo único.  Conforme O cio-Circular nº 3/2017/CGDP/DDR/SETEC-MEC de
21/02/2017, a contrapar da em processo de redistribuição que envolva servidor ocupante de
cargo em extinção ou cargos dos níveis A e B não será obrigatória.

Art. 4º  Para a redistribuição de cargos de professor EBTT, o cargo a ser ofertado
como contrapar da deverá ser outro de professor EBTT, observado o interesse da



Administração quanto a área docente.

Parágrafo único.  Não será possível a redistribuição entre professores do Magistério
Superior e professor EBTT por falta de amparo legal para tal movimentação, uma vez que esse
último pertence à carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Art. 5º  No caso de redistribuição entre servidores ocupantes do cargo de Professor
EBTT, de jornada de trabalho dis nta, deverá ser observada a existência de saldo e impacto no
banco de professor-equivalente (BPEq).

Art. 6º  O processo de redistribuição de cargos, deverá ocorrer no interesse da
Administração, conforme disposto no inciso I do art. 37 da Lei nº 8.112/90.

Art. 7º  A Redistribuição por Código de Contrapar da não poderá efe var-se no
caso de haver lista de aprovados em concurso público de mesma área do cargo vago a ser
redistribuído pelo órgão de origem da vaga, em observância ao Acórdão 3.447/2012-TCU-
Plenário.

Parágrafo único.  O órgão poderá receber o cargo ocupado ou vago, mesmo se
houver lista de aprovados em concurso público, na mesma área do cargo recebido.

Art. 8º  A efe vação dos processos de redistribuição estará condicionada ao
cumprimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos:

I - comprovação do interesse da administração nos autos do processo;

II - que os cargos envolvidos tenham equivalência de vencimentos;

III - manutenção da essência das atribuições do cargo;

IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;

V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;

VI - compa bilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades ins tucionais do
órgão ou entidade;

VII - estar quites com suas obrigações administrativas ou docentes.

Parágrafo único.  Para fins de equivalência de vencimentos de que trata o inciso II,
deste ar go, considera-se que os cargos envolvidos sejam estruturados pela mesma lei e que
sejam do mesmo nível.

 

CAPÍTULO IICAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES E PRAZOSDAS PROIBIÇÕES E PRAZOS

Art. 9º  O servidor pleiteante a redistribuição não poderá:

I - estar respondendo a sindicância punitiva;

II - estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar;

III - estar afastado para fins de par cipação em programa de Pós-Graduação lato
sensu ou stricto sensu, no país ou no exterior.

§ 1º  Na hipótese de redistribuição de servidor afastado nos termos do inciso III
deste Ar go, o processo somente será iniciado e recebido pelo IFSP após a finalização do
afastamento. No caso de servidor do IFSP, deverá ainda ser realizada a prestação de contas nos
termos da Política de Desenvolvimento do IFSP.



Art. 10.  Será dado prosseguimento em processos de Redistribuição de servidor
cedido ou em colaboração técnica para outra Ins tuição, apenas quando a Ins tuição de
des no da redistribuição for a mesma à qual o servidor está cedido, em colaboração ou em
qualquer outra forma de movimentação.

Parágrafo único.  Caso seja outra Ins tuição não envolvida na redistribuição,
deverá, inicialmente, ser comprovado o término da cessão, colaboração técnica ou outra
forma de movimentação.

Art. 11.  É vedada a redistribuição envolvendo mais de duas Ins tuições ou mais de
dois servidores.

Art. 12.  Após a publicação da Portaria de Redistribuição no Diário Oficial da União
(DOU), é proibida a desistência da redistribuição pelo interessado, que para retornar ao órgão
anterior deverá pleitear novo pedido de redistribuição.

Art. 13.  O servidor que tenha o exercício em outro município, em razão da
redistribuição, terá no mínimo dez e no máximo trinta dias de prazo, contados da data da
publicação da Portaria no DOU, para o efe vo desempenho das atribuições do cargo, incluído
nesse prazo o tempo necessário de deslocamento para a nova sede:

I - O servidor poderá declinar dos prazos do caput e iniciar imediatamente após a
publicação da portaria no DOU;

II - O servidor deverá combinar, por e-mail ins tucional ou o cio, com sua chefia
imediata do órgão de destino o prazo para apresentação no órgão.

 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
DO CADASTRO DE INTERESSE DE REDISTRIBUIÇÃO - CIREDO CADASTRO DE INTERESSE DE REDISTRIBUIÇÃO - CIRE

Art. 14.  O Cadastro de Interesse de Redistribuição do IFSP (CIRE) tem como
obje vo iden ficar por meio de lista mensal os servidores do IFSP com interesse em
Redistribuição para outro órgão, além de permi r a iden ficação de servidores de outros
órgãos com interesse em redistribuir para o IFSP.

Art. 15.  A inscrição no CIRE não garante ao servidor sua redistribuição, assim como
não estabelece prazo para seu atendimento.

Art. 16.  O CIRE visa garan r um fluxo periódico de manifestação de interesse na
redistribuição sob a óp ca da racionalização e adequação às demandas da Administração
Pública.

Art. 17.  O CIRE servirá como ferramenta de apoio aos interessados que desejarem
realizar Redistribuição por Permuta entre servidores do IFSP e de outro órgão.

Art. 18.  Será responsabilidade dos servidores inscritos acompanhar a lista
publicada e entrar em contato com servidores que estão querendo realizar Redistribuição por
Permuta. 

§ 1º  O interessado deverá entrar em contato com o servidor que deseja permutar
para a abertura de processo nos termos desta portaria.

Parágrafo único.  Não caberá ao IFSP a responsabilização sobre as escolhas
realizadas entre os servidores cadastrados, não podendo influenciar nas escolhas dos
interessados que se dão em detrimento de outros que pertencem ao mesmo órgão de origem.

Art. 19.  O CIRE servirá como ferramenta de apoio à Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Ins tucional – PRO-PRD, para o cruzamento das informações e a



identificação de possibilidades de redistribuição e de códigos de vagas existentes.

§ 1º  A u lização do CIRE pela PRO-PRD seguirá estritamente ao interesse da
Administração e deverá basear-se no impacto da Redistribuição considerando o perfil
profissional, cargo, nível do cargo (C, D, E ou EBTT), tulação, jornada de trabalho, quan dade
de servidores no setor, quan dade de servidores no câmpus ou na Reitoria, conforme Portaria
MEC nº 713/2021 e a vidades desempenhadas tanto do servidor que irá sair quanto do que irá
receber.

§ 2º  O CIRE servirá como ferramenta de apoio para a adequação do quadro de
pessoal dos câmpus, do Centro de Referência em Educação a Distância (EAD) e da Reitoria
considerando o modelo de dimensionamento de cargos efe vos definidos pela Portaria MEC
nº 713, de 08/09/2021 e suas alterações, referente ao  quantitativo total de servidores técnico-
administrativos por Níveis C, D e E e o quantitativo total de docentes EBTT.

Art. 20.  É obrigatório a todos os servidores com interesse em redistribuição no
âmbito do IFSP o cadastro prévio no CIRE, e constarem de sua publicação mensal.
Parágrafo único.  O cadastro no CIRE atesta o conhecimento prévio dos termos desta Portaria
pelo interessado e sua concordância.

Art. 21.  Para cadastro no CIRE caberá ao servidor preenchimento de formulário
eletrônico, divulgado no site ins tucional, no qual indicará seus dados de contato, o nome de
seu órgão e unidade de lotação de origem, bem como o nome do órgão e até três unidades de
lotação de destino, para o qual pretende ser redistribuído.

Art. 22.  A publicação da lista de servidores inscritos no CIRE ocorrerá até o 5º dia
ú l de cada mês, contendo as inscrições realizadas até o úl mo dia do mês anterior e ficará a
cargo da Coordenadoria de Gestão e Movimentação de Pessoal da Reitoria, na Seção de
Redistribuição, no endereço eletrônico:
https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/105-assuntos/gestao-de-pessoas/1087-
carreira. 

Parágrafo único.  Para fins de publicação será considerada apenas a última inscrição
realizada pelo servidor, considerando os prazos descritos no caput.

Art. 23.  Todos os cadastros serão excluídos após a publicação do mês de dezembro
do ano corrente, devendo os servidores realizarem nova inscrição no mês de dezembro para
constar na lista publicada em janeiro do ano seguinte.

Art. 24.  A Administração não se responsabilizará por solicitações de inscrição no
CIRE não recebidas por motivos de ordem técnica.

Art. 25.  As informações prestadas pelo interessado são de inteira responsabilidade
deste, podendo a Administração, a qualquer tempo e sem prejuízo, se constatada qualquer
irregularidade, anular a inscrição.

Art. 26.  O servidor que desejar excluir sua inscrição deverá encaminhar e-mail para
redistribuicao@ifsp.edu.br.

 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIADA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

SEÇÃO ISEÇÃO I
Da documentação necessária para a Redistribuição por PermutaDa documentação necessária para a Redistribuição por Permuta

Art. 27.  São documentos necessários para compor o processo de Redistribuição
por Permuta de servidores pertencentes ao quadro funcional de outros órgãos para o IFSP:



I - Requerimento - Solicitação de Redistribuição, no qual constam:

a) Dados do Servidor;

b) Declaração de que não solicitará o pagamento de ajuda de custo e transporte;

II - Currículo Lattes/Vitae;

III - Declaração de concordância com a redistribuição;

IV - Declaração de não responder processo administra vo ou sindicância emi da
pelo setor competente no órgão de origem;

V - O cio, expedido pelos reitores que têm interesse na Redistribuição. No caso do
documento ter sido assinado pelo(a) reitor(a) subs tuto(a), deverá conter a expressão “no
Exercício da Reitoria”;

VI - Outros documentos de caráter funcional e declaratório poderão ser solicitados
no decorrer do andamento do processo.

Parágrafo único.  Os processos de Redistribuição por Permuta serão
preferencialmente iniciados no outro órgão e enviados por e-mail para a Coordenadoria de
Gestão e Movimentação de Pessoal do IFSP.

Art. 28.  São documentos necessários para compor o processo de redistribuição por
permuta de servidores do quadro funcional do IFSP para outro órgão:

I - Requerimento - Solicitação de Redistribuição, no qual indique os dados do
servidor;

II - Declaração de concordância com a redistribuição;

III - Declaração:

a) de não haver pendências referentes ao Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens — SCDP. A declaração poderá ser solicitada, via e-mail, a ser enviado para
scdp@ifsp.edu.br;

b) de não responder processo administra vo ou sindicância emi da pela Diretoria
Apoio Legisla vo e Correcional da Reitoria — DALC-RET. A declaração poderá ser solicitada, via
e-mail, a ser enviado para dalc@ifsp.edu.br;

c) de não haver pendências com relação a bens patrimoniais emi da pela
Coordenadoria de Administração e Patrimônio (CAP);

d) de não haver pendências emitida pela biblioteca do câmpus.

IV - Termo de Compromisso de Redistribuição:

a) de estar quite com suas obrigações administrativas ou docentes;

b) de apresentar comprovante de pagamento de convênio de saúde, quando
beneficiário do ressarcimento à saúde suplementar e da publicação da portaria de
redistribuição;

c) de regularizar a frequência no sistema SUAP referente ao período de efe vo
exercício no IFSP;

d) de entregar o crachá e a iden dade funcional, caso houver, quando da
publicação da portaria de redistribuição;



e) de regularizar pendências patrimoniais, assim como de transferência de bens no
caso da redistribuição ser aprovada pelo IFSP;

V - Relatório Suap no qual conste sua carga patrimonial;

VI - O cio, expedido pelos reitores, informando interesse na Redistribuição. No
caso do documento ter sido assinado pelo(a) Reitor(a) Subs tuto(a), deverá conter a expressão
“no Exercício da Reitoria”.

Parágrafo único.  O servidor do IFSP interessado em Redistribuição por permuta
para outro órgão deverá entrar em contato com a ins tuição do servidor com o qual irá
permutar para verificar a documentação exigida pelo órgão de destino.

 

Seção II Seção II 
Da documentação necessária para a Redistribuição por Código de ContrapartidaDa documentação necessária para a Redistribuição por Código de Contrapartida

Art. 29.  São documentos necessários para compor o processo de Redistribuição
por Código de Contrapartida pelo IFSP, de servidores de outro órgão com destino para o IFSP:

I - Requerimento - Solicitação de Redistribuição, no qual constam:

a)dados do Servidor;

b) declaração de que não solicitará o pagamento de ajuda de custo e transporte.

II - Currículo Lattes/Vitae;

III - Declaração de concordância com a redistribuição;

IV - Declaração de não responder processo administra vo ou sindicância emi da
pelo setor competente no órgão de origem;

V - Relatório SIAPE do código de vaga a ser inserido pelo setor competente do IFSP;

VI - O cio, expedido pelos reitores que tem interesse na Redistribuição. No caso do
documento ter sido assinado pelo(a) Reitor(a) Subs tuto(a), deverá conter a expressão “no
Exercício da Reitoria”;

VII - Outros documentos de caráter funcional e declaratório poderão ser solicitados
no decorrer do andamento do processo;

Parágrafo único.  Os processos de Redistribuição por Código de Contrapar da pelo
IFSP serão preferencialmente iniciados no outro órgão e enviados por e-mail para a
Coordenadoria de Gestão e Movimentação de Pessoal do IFSP.

Art. 30.  São documentos necessários para compor o processo de Redistribuição
por Código de Contrapar da de outro órgão e com deslocamento de servidores do IFSP para o
outro órgão:

I - Requerimento - Solicitação de Redistribuição, no qual consta:

a) Dados do Servidor;

II - Declaração de concordância com a redistribuição;

III - Declaração:

a) de não haver pendências referentes ao Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens — SCDP. A declaração poderá ser solicitada, via e-mail, a ser enviado para



scdp@ifsp.edu.br;

b) de não responder processo administra vo ou sindicância emi da pela Diretoria
Apoio Legisla vo e Correcional da Reitoria — DALC-RET. A declaração poderá ser solicitada, via
e-mail, a ser enviado para dalc@ifsp.edu.br;

c) de não haver pendências com relação a bens patrimoniais emi da pela
Coordenadoria de Administração e Patrimônio (CAP);

d) de não haver pendências emitida pela biblioteca do câmpus.

IV - Termo de Compromisso de Redistribuição:

a) de estar quite com suas obrigações administrativas ou docentes;

b) de apresentar comprovante de pagamento de convênio de saúde, quando da
publicação da portaria de redistribuição;

c) de regularizar a frequência no sistema SUAP referente ao período de efe vo
exercício no IFSP;

d) de entregar o crachá e a iden dade funcional, caso houver, quando da
publicação da portaria de redistribuição;

e) de regularizar pendências patrimoniais assim como de transferência de bens no
caso da redistribuição ser aprovada pelo IFSP;

V - Relatório SUAP no qual conste sua carga patrimonial;

VI - Relatório SIAPE do código de vaga a ser inserido pelo setor competente do
outro órgão;

VII - O cio, expedido pelos Reitores, informando interesse na Redistribuição. No
caso do documento ter sido assinado pelo(a) Reitor(a) Subs tuto(a), deverá conter a expressão
“no Exercício da Reitoria”.

Parágrafo único.  O servidor do IFSP, interessado em Redistribuição por Código de
Contrapar da pelo outro órgão deverá entrar em contato com a ins tuição para verificar a
documentação complementar exigida pelo órgão de destino.

Art. 31.  Os processos de Redistribuição por Código de Contrapar da enviado por
outro órgão com deslocamento de servidores do IFSP serão preferencialmente abertos pelo
servidor do IFSP e encaminhados via SUAP para a Coordenadoria de Gestão e Movimentação
de Pessoal.

 

CAPÍTULO V CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32.  Em todos os casos de redistribuição que envolverem servidores ocupantes
do cargo de Professor EBTT, nos processos constarão ainda, por parte do IFSP, a análise da Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Ins tucional do saldo e impacto no banco de
professor-equivalente (BPEq).

Art. 33.  A Portaria de redistribuição é emi da pelo MEC após a devida instrução
processual.

Art. 34.  Caberá à chefia imediata, Diretores-Gerais, Pró-Reitores ou Diretores
Sistêmicos da unidade de lotação de servidores analisarem os processos de redistribuição
considerando o recebimento ou a saída de um servidor e seu impacto, baseando-se em perfil



profissional, cargo, nível do cargo (C, D, E ou EBTT), tulação, jornada de  trabalho, quan dade
de servidores no setor, quan dade de servidores no câmpus ou na Reitoria, conforme Portaria
MEC nº 713/2021 e suas alterações; a vidades desempenhadas pelo servidor e projetos a
serem interrompidos ou iniciados.

Art. 35.  Os processos de redistribuição ocupam a terceira posição na ordem de
análise e aceite, depois de processos de remoção e nomeação:

Parágrafo único.  Os processos de remoção possuem prioridade sobre os processos
de nomeação e estes possuem prioridade sobre os processos de redistribuição.

Art. 36.  Os processos de redistribuição, com data de abertura anterior à validade
desta Portaria, que se encontram em análise na DGP não obrigam ao cadastro no CIRE e serão
analisados conforme cada caso, podendo ser res tuídos ao órgão de origem para
complementação de documentos.

Art. 37.  Servidores do IFSP quando da publicação da Portaria de redistribuição no
DOU deverão:

I - devolver o crachá e a identidade funcional, caso houver;

II - apresentar comprovante de pagamento de convênio de saúde;

III - regularizar sua frequência no sistema SUAP referente ao período de efe vo
exercício no IFSP.

Art. 38.  Todo os casos omissos de Redistribuição serão dirimidos pela Diretoria de
Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

§ 1º  Os casos omissos que envolvam TAES poderão, a pedido dos interessados, ser
analisados pela Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (CIS) do IFSP;

§ 2º  Os casos omissos que envolvam Professor EBTT poderão, a pedido dos
interessados, ser analisados pela Comissão Permanente de Pessoal Docente CPPD;

§ 3º  A CIS e a CPPD quando consultadas, poderão emi r parecer opina vo sobre a
situação apresentada para decisão da Diretoria de Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Art. 39.  Esta Portaria contém como anexo:

I - Fluxo de Redistribuição por Permuta

II - Fluxo de Redistribuição por Código de Contrapartida

Art. 40.  Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Dê ciência.

Publique-se.
 

São Paulo, 3 de dezembro de 2021 .

 
Documento assinado eletronicamente.

Silmário Batista dos Santos
Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Anexo I - FLUXO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PERMUTA

a) Servidor do IFSP permuta com servidor de outro órgão
Etapa Interessado Procedimento

1

Servidor 
Interessado 

de outro 
órgão

1 - Inscrição no CIRE indicando o órgão e até 3 unidades às quais possui interesse em se 
redistribuir. 

2 - Abrir processo de redistribuição no órgão de origem com documentação requerida pela 
sua instituição.

2
Servidor do 

IFSP

1 - Inscrição no CIRE indicando o órgão e até 3 unidades às quais possui interesse em se 
redistribuir. 

2 - Inteirar-se da documentação solicitada pelo órgão de destino e enviá-la para ser anexada  
ao processo.

3 Outro órgão

Analisar o processo e o perfil do servidor do IFSP interessado na redistribuição

Manifestação Desfavorável:  Dar ciência ao servidores interessados e ao IFSP. 

Manifestação Favorável:  Compor o processo com Ofício, expedido pelo reitor que tem 
interesse  na  Redistribuição.  No  caso  do  documento  ter  sido  assinado  pelo  Reitor(a)  
Substituto, deverá conter a expressão “no Exercício da Reitoria”.

Encaminhar o processo ao e-mail: redistribuicao@ifsp.edu.br

4 CGM-DGP 1 - Receber o processo, inseri-lo no Suap.
2 - Solicitar documentação aos interessados na redistribuição.

5

Servidor do 
outro órgão

Providenciar  a  documentação  conforme solicitação  (Artigo  27)  e  encaminhar  ao e-mail: 
redistribuicao@ifsp.edu.br

Servidor do 
IFSP

Providenciar  a  documentação  conforme solicitação  (Artigo  28)  e  encaminhar  ao e-mail: 
redistribuicao@ifsp.edu.br

6 CGM-DGP

1 — Análise da documentação recebida.

Servidor de Câmpus: Encaminhar o processo via Suap à unidade de gestão de pessoas do 
câmpus para ciência e posterior envio à chefia imediata do servidor

Servidor  da  Reitoria:  Encaminhar  o  processo  à  chefia  imediata  do  servidor  para 
manifestação

7

Unidade de 
Gestão de 
Pessoas do 

câmpus

Analisar o processo e enviar para manifestação da chefia imediata do interessado.

8
Chefia 

imediata 

Manifestar-se Favorável ou Desfavorável:

A  manifestação  da  chefia  deverá  basear-se  no  impacto  da  Redistribuição  considerando  o  perfil 
profissional, cargo, nível do cargo (C, D, E ou EBTT) , titulação, jornada de  trabalho, quantidade de  
servidores no setor, quantidade de servidores no câmpus ou na Reitoria, conforme Portaria MEC nº  
713/2021 e atividades desempenhadas (tanto do servidor que irá sair quanto do que irá receber.)

Encaminhar para manifestação do Diretor-Geral ou Pró-Reitor da área no caso de servidor da Reitoria
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9

Diretor-
Geral ou 

Pró-Reitor 
da Area

Manifestar-se Favorável ou Desfavorável:

A  manifestação  deverá  basear-se  no  impacto  da  Redistribuição  considerando  o  perfil  
profissional,  cargo,  nível  do  cargo  (C,  D,  E  ou  EBTT),  titulação,  jornada  de  trabalho,  
quantidade  de  servidores  no  setor,  quantidade  de  servidores  no  câmpus  ou  na  Reitoria, 
conforme Portaria MEC nº 713/2021 e atividades desempenhadas (tanto do servidor que irá 
sair quanto do que irá receber.)

Encaminhar o processo para RED-DGP. 

10 CGM-DGP

Análise das manifestações da Chefia e Diretor-Geral/Pró-Reitor.

Manifestação  Desfavorável: dar  ciência  ao  servidor  e  à  outra  instituição,  e  envio  do 
processo  para  finalização  e  arquivo  no  AFD do interessado pela  unidade  de  Gestão  de 
Pessoas do câmpus ou pela CADP-DGP, se servidor da Reitoria.

Manifestação  Favorável: solicitar  manifestação  do  Pró-reitor  de  Planejamento  e 
Desenvolvimento Institucional, por meio de Ofício.

* No caso de redistribuição entre servidores ocupantes do cargo de Professor EBTT,  de  
jornada de trabalho distinta, deverá encaminhar para a DAAP observar a existência de saldo  
e  impacto no banco de professor-equivalente  (BPEq).  Em caso de jornadas  equivalentes  
pular para a Etapa 12.

11 DAAP
No  caso  de  redistribuição  entre  servidores  ocupantes  do  cargo  de  Professor  EBTT,  de 
jornada de trabalho distinta, gerar relatório sobre a existência de saldo e impacto no banco de 
professor-equivalente (BPEq) e encaminhar para a PRO-PRD

12 PRO-PRD

1 - No caso de redistribuição entre servidores ocupantes do cargo de Professor EBTT, de 
jornada de trabalho distinta, analisar relatório sobre a existência de saldo e impacto no 
banco de professor-equivalente (BPEq);

2- Assinatura do ofício ou no caso de recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos  do  ofício,  solicitação  do  processo  indicado  no  ofício  para  manifestação 
desfavorável e justificativas.

3- Encaminhar para RED-DGP

13 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do PRO-PRD:

Dar  ciência  aos  servidores,  à  outra  instituição  e  envio  do  processo  para  finalização  e 
arquivo no AFD do interessado pela unidade de Gestão de Pessoas do câmpus ou pela 
CADP-DGP, se servidor da Reitoria 

Manifestação Favorável: Emitir Ofício para assinatura do Reitor do IFSP.

14 Reitor

Assinatura do Ofício ou no caso de Recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos  do  ofício,  solicitação  do  processo  indicado  no  ofício  para  manifestação 
desfavorável e justificativas.
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15 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do Reitor: Dar ciência ao servidor e a outra instituição, e 
envio  do  processo  para  finalização  e  arquivo  no  AFD do  interessado pela  unidade  de 
Gestão de Pessoas do câmpus ou pela CADP-DGP, se servidor da Reitoria 

Manifestação Favorável do Reitor: Enviar o processo ao MEC para prosseguimento por
meio do Balcão Digital :

https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-educacao-
mec

Os documentos a serem enviados são: 

a) Capa do processo;
b) Declaração de concordância em ser redistribuído pelos interessados;
c) Ofícios com o aceite dos reitores das duas instituições.

Enviar e-mail aos interessados, ao órgão de origem do servidor e à unidade de Gestão de 
Pessoas do IFSP, informando que foi enviado o processo ao MEC.

16
Servidores 

interessados

Acompanhar  a  tramitação  do  processo  no  MEC por  meio  do  site  Protocolo  Integrado 
https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/ mediante  a  inserção  do  número  do 
processo, sem os caracteres

17 MEC
Manifestação Desfavorável: enviar Nota Técnica ao IFSP para ciência dos servidores interessados.

Manifestação Favorável: publicar Portaria de redistribuição no Diário Oficial da União - DOU.

18 CGM-DGP

Etapa 1: Anexar ao processo no SUAP a Portaria de redistribuição,  bem como outros 
documentos encaminhados pelo MEC, quando houver e enviar para CCP-DGP.

Etapa 2: Enviar por e-mail a Portaria publicada no DOU aos servidores, à unidade de 
Gestão de Pessoas, ao DRG do câmpus ou Pró-Reitor da área,  à CCP-DGP e ao outro 
órgão.

19 CCP- DGP
Efetivar  o  lançamento  da  redistribuição  na  próxima  folha  de  pagamento  e  envio  do 
processo para finalização e arquivo no AFD do interessado pela unidade de Gestão de 
Pessoas do câmpus ou pela  CADP-DGP, se servidor da Reitoria

20

Gestão de 
Pessoas do 
IFSP e do 

outro órgão

Enviar a pasta física do servidor redistribuído e caso já esteja com AFD compartilhar o  
acesso

21
Servidor do 
outro órgão 

De posse da portaria publicada no DOU, entrar em contato com a unidade de gestão de  
pessoas do câmpus de destino ou para CGM-DGP, no caso da Reitoria, para informar, por 
e-mail, a data de apresentação.

22
Servidor do 

IFSP

1- De posse da portaria publicada no DOU, entrar em contato com a unidade de gestão de 
Pessoas do câmpus de destino para informar, por e-mail a data de  apresentação.

2- Entrar em contato com a unidade de gestão de Pessoas do antigo câmpus, ou CCP-DGP,  
no caso de servidor da Reitoria, para:

 Devolução de crachá e de identidade funcional;
 Apresentação de comprovante de pagamento de convênio de saúde;
 Regularização de frequência no sistema Suap até a data de publicação da portaria de 

redistribuição.
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a) Servidor do outro órgão vem para o IFSP que oferta código de vaga como contrapartida
Etapa Interessado Procedimento

1
Servidor 

Interessado

1- Inscrição no CIRE indicando o órgão e até 3 unidades às quais possui interesse em se  
redistribuir.

2-  Conversar  previamente  com  seu  órgão  de  origem  para  verificação  do  aceite  de  sua 
redistribuição;

3- Consulta ao IFSP para verificação do interesse da Administração em seu perfil.

No caso de interesse de atuação nos câmpus do IFSP: entrar em contato, por e-mail, com a 
unidade  de  Gestão  de  Pessoas  do  câmpus  que  pretende  atuar,  indicando  seu  interesse  -  
consulte os câmpus do IFSP em https://www.ifsp.edu.br/sobre-o-campus.

No caso de interesse de atuação na Reitoria: deverá entrar em contato com a Coordenadoria 
de Gestão e Movimentação, pelo e-mail: redistribuicao@ifsp.edu.br.

2

Setor de 
Gestão de
Pessoas do 
outro órgão

Em caso  de  aceite  da  redistribuição,  enviar  e-mail   para  redistribuicao@ifsp.edu.br  para 
verificar disponibilidade de envio de código de vaga por parte do IFSP.

3 CGM-DGP

Responder o contato da gestão de pessoas do outro órgão após a verificação dos itens abaixo:

1- Existência  de concurso público vigente  para  o cargo ou área (no caso de professor 
EBTT) com candidatos aprovados em fila de espera;

2- Existência de servidores de mesma área ou cargo no Cadastro Permanente de Remoção 
do IFSP, que queiram ser removidos para o câmpus indicado pelo interessado;

Em caso  de  Ausência  de  Impedimento:  Caso  inexistente  as  hipóteses  dos  itens  1  e  2 
consultar o DGP sobre a possibilidade de aceite da Redistribuição e qual o código de vaga 
deverá ser enviado em contrapartida.

Em caso de impedimento:  Caso haja alguma das hipóteses dos itens 1 e 2,  responder à 
unidade de Gestão Pessoas e ao interessado a impossibilidade de abertura de processo de  
redistribuição.

4 DGP
Manifestação favorável ou desfavorável quanto ao aceite da Redistribuição e indicação do 
código de vaga a ser enviado como contrapartida.

5 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável  do DGP:  responder à  unidade de Gestão Pessoas do outro 
órgão e ao interessado a impossibilidade de abertura de processo de redistribuição.

Manifestação Favorável do DGP:
Responder a unidade Gestão do outro órgão e ao interessado indicando:

 Documentos a serem anexados ao processo (Artigo 29) que deverá ser iniciado pelo 
órgão de origem do interessado; 

 Disponibilizar a tela SIAPE com o histórico do código de vaga, que será ofertado pelo 
IFSP, em contrapartida.

6
Servidor 

interessado

Providenciar os documentos solicitados pelo IFSP (Artigo 29) e inteirar-se da documentação 
que será solicitada pelo órgão de origem e abrir processo;
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7
Órgão de 
origem do
servidor

Abrir processo de redistribuição.

Em caso de aceite, compor o processo com:

 Ofício,  expedido  pelo  reitor  que  tem  interesse  na  Redistribuição.  No  caso  do 
documento ter sido assinado pelo Reitor(a) Substituto deverá conter a expressão “no 
Exercício da Reitoria”;

Encaminhar o processo ao e-mail redistribuicao@ifsp.edu.br

8 CGM-DGP

Receber o processo e inseri-lo no Sistema Suap para tramitação interna.

Solicitar ao servidor interessado, por e-mail, o envio da documentação elencada no Artigo 
29, para anexação ao processo, caso não conste do processo. 

9
Servidor 

interessado
Enviar documentação elencada no Artigo 29 para o e-mail: redistribuicao@ifsp.edu.br

10 CGM-DGP

Avaliar a documentação enviada pelo servidor e encaminhar o processo via Suap à unidade 
de Gestão de Pessoas do câmpus de destino do servidor 

No caso de servidores da Reitoria encaminhar o processo para manifestação do Pró-Reitor 
da área (Etapa 12)

11
Unidade de 
Gestão de 
Pessoas 

Ciência no processo e encaminhar para manifestação do Diretor-Geral.

12
Diretor 

Geral ou 
Pró-Reitor

Manifestar-se Favorável ou Desfavorável.

A  manifestação  deverá  basear-se  na  análise  do  impacto  do  recebimento  do  servidor  
considerando seu perfil profissional, cargo, nível do cargo (C, D, E ou EBTT), titulação, 
jornada de trabalho, quantidade de servidores no setor, quantidade de servidores no câmpus 
ou  na  Reitoria,  conforme  Portaria  MEC  nº  713/2021,  atividades  desempenhadas  pelo 
servidor e projetos a serem iniciados.

Encaminhar via SUAP para RED-DGP

13 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do Diretor-Geral/Pró-Reitor: Finalizar processo no Suap e 
dar ciência ao servidor e a outra instituição com envio do processo finalizado por e-mail,  
com cópia para a unidade de gestão de Pessoas do IFSP.

Manifestação Favorável do Diretor-Geral/Pró-Reitor: emitir Ofício de manifestação do 
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

14 PRO-PRD
Assinatura do ofício ou no caso de recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos  do  ofício,  solicitação  do  processo  indicado  no  ofício,  para  manifestação 
desfavorável e justificativas.

15 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do PRO-PRD:

Finalizar processo no SUAP e dar ciência ao servidor e a outra instituição com envio do  
processo finalizado por e-mail, com cópia para a unidade de gestão de Pessoas do IFSP.

Manifestação Favorável do PRO-PRD: Emitir ofício para assinatura do Reitor do IFSP.
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16 Reitor
Assinatura do ofício ou no caso de recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos  do  ofício,  solicitação  do  processo  indicado  no  ofício  para  manifestação 
desfavorável e justificativas.

17 CGM-DGP

Manifestação  Desfavorável  do  Reitor: Finalizar  processo  no  Suap  e  dar  ciência  ao 
servidor e a outra instituição com envio do processo finalizado por e-mail, com cópia para a  
unidade de gestão de Pessoas do IFSP.

Manifestação Favorável do Reitor: Enviar o processo ao MEC para prosseguimento por
meio do  Balcão  Digital  https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documento-

junto-ao-ministerio-da-educacao-mec

Os documentos a serem enviados são: 
 capa do processo;
 declaração de concordância em ser redistribuído pelo interessado;
 ofícios com o aceite dos reitores das duas instituições.

Enviar e-mail ao interessado, ao órgão de origem do servidor e a unidade de Gestão de 
Pessoas do IFSP, informando que foi enviado o processo ao MEC.

18
Servidor 

interessado

Acompanhar  a  tramitação  do  processo  no  MEC por  meio  do  site  Protocolo  Integrado 
https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/ mediante  a inserção do número do processo, 
sem os caracteres

19 MEC

Manifestação  Desfavorável: enviar  Nota  Técnica  ao  IFSP  para  ciência  do  servidor 
interessado.

Manifestação Favorável: publicar portaria de redistribuição no Diário Oficial da União - 
DOU.

20 CGM-DGP

Etapa  1: Anexar  ao  processo  no  Suap  a  portaria  de  redistribuição,  bem  como  outros 
documentos encaminhados pelo MEC, quando houver e enviar para CCP-DGP.

Etapa 2: Enviar por e-mail a portaria publicada no DOU ao servidor, à unidade de Gestão 
de Pessoas, DRG do câmpus ou Pró-Reitor da Área e a CCP-DGP. 

Etapa 3: Enviar e-mail à CAGP-DGP comunicando que houve o envio do código de vaga 
em razão da Redistribuição. Anexar portaria e tela  do SIAPE com o histórico do código de  
vaga.

21
CAGP-
DGP

Atualizar planilha dos códigos de vaga.

22 CCP- DGP
Efetivar o lançamento da redistribuição na próxima folha de pagamento e envio do processo 
para finalização e arquivo no AFD do interessado pela unidade de Gestão de Pessoas do 
câmpus ou pela CADP-DGP se servidor da Reitoria.

23

Setor de 
Gestão de 
Pessoas do 
do outro 

órgão

Enviar a pasta física do servidor redistribuído e caso já esteja com AFD compartilhar o  
acesso com o IFSP

24
Servidor 

Interessado
Entrar em contato com o câmpus de destino do IFSP para informar a data de  apresentação.
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b) Servidor do IFSP vai para o outro órgão, que oferta código de vaga como contrapartida para o IFSP

Etapa Interessado Procedimento

1
Servidor 

Interessado

1- Inscrição no CIRE indicando o órgão e até 3 unidades às quais possui interesse em se 
redistribuir.

2- Conversar previamente com o órgão de interesse para verificação de aceite do perfil  e  
existência de código de vaga para contrapartida.

Solicitar  ao setor de Gestão de Pessoas do órgão de destino para início das tratativas junto ao 
IFSP, pelo e-mail redistribuicao@ifsp.edu.br.

2

Setor de 
Gestão de
Pessoas
do outro 

órgão

Em caso   de   aceite   do   perfil,   enviar   e-mail   para redistribuicao@ifsp.edu.br para  
negociação de código de vaga com o IFSP. Anexar a tela do Siape com histórico do código de 
vaga ofertado em contrapartida. 

3 CGM-DGP Verificação do tipo de código de vaga ofertado e encaminhar para manifestação da DGP.

4 DGP Manifestação favorável ou desfavorável quanto ao código indicado.

5 CGM-DGP
Em  caso  de  aceite  pela  DGP,  enviar  informações  ao  interessado  quanto  ao  aceite, 
informando documentações  necessárias  (Artigo 30)   e  solicitando abertura  processo via 
Suap;

6
Servidor do 

IFSP

Realizar a abertura do processo via  SUAP, anexando os documentos necessários (Artigo 
30) 

Encaminhar o processo para RED-DGP.

7 CGM-DGP

Analisar o processo enviado pelo servidor e encaminhar à unidade de Gestão de Pessoas do 
câmpus de lotação do servidor para ciência e posterior envio à chefia imediata do servidor.

No caso de servidores da Reitoria será enviado diretamente para manifestação da chefia 
imediata (Etapa 9)

8

Unidade de 
Gestão de 
Pessoas do 

câmpus

Ciência  no  processo  e  encaminhar  para  a  chefia  imediata  do  servidor  interessado  para 
manifestação

9
Chefia 

imediata do 
servidor

Manifestar-se favorável ou desfavorável.

A manifestação da chefia deverá basear-se na análise no tipo do código a ser recebido e no  
impacto da saída do servidor considerando  seu perfil profissional, cargo, nível do cargo (C, 
D, E ou EBTT), titulação, jornada de  trabalho, quantidade de servidores no setor, quantidade 
de servidores no câmpus ou na Reitoria,  conforme Portaria MEC nº  713/2021,  atividades 
desempenhadas pelo servidor e projetos a serem interrompidos ou iniciados.

Encaminhar  para  manifestação  do  Diretor-Geral  ou  Pró-Reitor  da  unidade  de  lotação  do 
servidor
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10
Diretor 

Geral ou 
Pró-Reitor

Manifestar-se favorável ou desfavorável.

A manifestação deverá basear-se na análise no tipo do código a ser recebido e na análise do 
impacto da saída do servidor considerando seu perfil profissional, cargo, nível do cargo (C, D,  
E ou EBTT), titulação, jornada de trabalho, quantidade de servidores no setor, quantidade de 
servidores  no  câmpus  ou  na  Reitoria,  conforme  Portaria  MEC  nº  713/2021,  atividades 
desempenhadas pelo servidor e projetos a serem interrompidos ou iniciados.

Encaminhar via SUAP para RED-DGP

11 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável da chefia, do Diretor ou Pró-Reitor: Dar ciência ao servidor e a 
outra instituição, e envio do processo para finalização e arquivo no AFD do interessado pela 
unidade de Gestão de Pessoas do câmpus ou pela CADP-DGP se servidor da Reitoria.

Manifestação Favorável: emitir ofício de manifestação do Pró-reitor de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 

* No caso de redistribuição envolvendo cargos de Professor EBTT (jornada 20 ou 40 horas), 
deverá encaminhar para a DAAP observar a existência de saldo e impacto no banco de  
professor-equivalente  (BPEq).  Caso  o  servidor  do  IFSP  tenha  jornada  de  dedicação 
exclusiva, pular para a Etapa 13.

12 DAAP-DGP
No caso de redistribuição envolvendo cargos de Professor EBTT (jornada 20 ou 40 horas), 
gerar  relatório sobre a  existência  de saldo e  impacto no banco de professor-equivalente 
(BPEq) e encaminhar para a PRO-PRD

13 PRO-PRD

1 -  No caso de redistribuição envolvendo cargos de Professor EBTT (jornada 20 ou 40 
horas),  analisar  relatório sobre a existência  de saldo e  impacto no banco de professor-
equivalente (BPEq);

2- Assinatura do ofício ou no caso de recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos  do  ofício,  solicitação  do  processo  indicado  no  ofício,  para  manifestação 
desfavorável e justificativas.

14 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do PRO-PRD: Dar ciência ao servidor e a outra instituição, e 
envio  do  processo  para  finalização  e  arquivo  no  AFD do interessado pela  unidade  de 
Gestão de Pessoas do câmpus ou pela CADP-DGP se servidor da Reitoria 

Manifestação Favorável do PRO-PRD: Emitir ofício para assinatura do Reitor do IFSP.

15 Reitor
Assinatura do ofício ou no caso de recusa de assinatura por motivo de discordância dos 
termos do ofício, solicitação do processo indicado no ofício para manifestação desfavorável 
e justificativas.

16 CGM-DGP

Manifestação Desfavorável do Reitor: dar ciência ao servidor e a outra instituição, envio 
do processo para finalização e arquivo no AFD do interessado pela unidade de Gestão de 
Pessoas do câmpus ou pela CADP-DGP se servidor da Reitoria 

Manifestação Favorável do Reitor: enviar o processo ao Órgão de destino, por e-mail, 
para continuidade no processo e envio de e-mail ao servidor informando para inteirar-se da 
documentação que lhe será solicitada pelo Órgão de destino.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Etapa Interessado Procedimento

17
Órgão de 
Destino

Abertura  de  processo  com  complementação  de  documentação  que  julgar  necessária  e 
devolver via e-mail para redistribuicao@ifsp.edu.br o encaminhamento ao MEC pelo IFSP. 

18 CGM-DGP

Recepção da documentação enviada por e-mail e encaminhamento do processo ao MEC.  

Enviar o processo ao MEC para prosseguimento por meio do  Balcão  Digital 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documento-junto-ao-ministerio-da-educacao-
mec
Os documentos a serem enviados são: 

 capa do processo;
 declaração de concordância em ser redistribuído pelo interessado;
 ofícios com o aceite dos reitores das duas instituições.

Enviar e-mail ao interessado, ao órgão de destino do servidor e a unidade de Gestão de 
Pessoas do IFSP, informando que foi enviado o processo ao MEC.

19
Servidor do 

IFSP

Acompanhar  a  tramitação  do  processo  no  MEC  por  meio  do  site  Protocolo  Integrado 
https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/mediante  a  inserção  do  número  do  processo, 
sem os caracteres

20 MEC

Manifestação  Desfavorável: enviar  Nota  Técnica  ao  IFSP  para  ciência  do  servidor 
interessado.
Manifestação Favorável: publicar portaria de redistribuição no Diário Oficial da União- 
DOU.

21 CGM-DGP

Etapa  1: Anexar  ao  processo  no  Suap  a  portaria  de  redistribuição,  bem  como  outros  
documentos encaminhados pelo MEC, quando houver e enviar para CCP- DGP.

Etapa 2: Enviar por e-mail a portaria publicada no DOU ao servidor, à unidade de Gestão 
de Pessoas, ao DRG do câmpus ou Pró-Reitor da área e à CCP-DGP 

Etapa 3: Enviar e-mail à CAGP-DGP comunicando que houve código de vaga atribuído ao 
IFSP. Anexar Portaria e tela do Siape com o histórico do código de vaga.

22 CAGP-DGP Atualizar planilha dos códigos de vaga.

23 CCP- DGP
Efetivar o lançamento da redistribuição na próxima folha de pagamento e envio do processo 
para finalização e arquivo no AFD do interessado pela unidade de Gestão de Pessoas do  
câmpus ou pela  CADP-DGP se servidor da Reitoria

24

Unidade de 
Gestão de 
Pessoas do 
câmpus ou 
CCP-DGP

Enviar a pasta física do servidor redistribuído e caso já esteja com AFD compartilhar o  
acesso com o órgão de destino.

25
Servidor do 

IFSP

De posse da portaria de redistribuição publicada no DOU, deverá:
1-  Entrar  em  contato,  por  e-mail,  com  o  órgão  de  destino  para  informar  a  data  de 
apresentação.
2- Entrar em contato com a unidade de Gestão de Pessoas do câmpus de origem, ou CCP-
DGP, no caso de servidor da Reitoria, para:

Devolução de crachá e identidade funcional;
Apresentação de comprovante de pagamento de convênio  de saúde:
Regularização da frequência no sistema SUAP no período de efetivo exercício no IFSP.
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