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Resposta 

favorável 

COAP verifica: 
Há concurso em 

validade e/ou aberto 
para aquele cargo? 

Servidor de outra IFE envia  
para a COAP (coap@ufrrj.br): 

 

 Carta de Intenção (em vir 
para a UFRRJ); 

 Currículo vitae; 

  Informações pessoais 
(endereço, telefone e e-
mail); 

 Informações funcionais 
(Instituição, cargo que 
ocupa e atividades 
desempenhadas.) 

COAP abre 
processo de 

redistribuição 
 

COAP responde 
negativamente ao 

interessado por 
telegrama e arquiva o 

processo. 

O processo é enviado para 
Reitoria para confecção de: 
1) Ofício à Instituição de 

origem do servidor, 
manifestando interesse 
na redistribuição e 
solicitando dela, 
semelhante manifestação 
de interesse 

COAP faz Ofício à 
Instituição origem do 
servidor solicitando a 

documentação padrão 
 

SIM 

Se docente, o 
Departamento se 

manifesta em Ata de 
Colegiado, quanto à 
existência de vaga e 

interesse no 
servidor. 

Se técnico, COAP 
verifica se há vaga. 

 

HÁ VAGA E 
INTERESSE 

NÃO 

NÃO HÁ VAGA 

COAP responde 
negativamente ao 

interessado por telegrama 
e arquiva o processo. 

 

NOTA 
favorável 

 A Seção de 
Legislação analisa 
a documentação e 

emite Nota 
Técnica. 

 

COAP recebe documentação 
pelos Correios/e-mail/SIPAC 

e envia para Seção de 
Legislação para análise. 

 

Reitoria recebe 
o Ofício e 

encaminha para 
a COAP 

 

COAP alimenta 
o processo e o 
envia para o 

MEC 
 

NOTA 
desfavorável 

COAP responde 
negativamente ao 

interessado por telegrama 
e arquiva o processo. 

 

continuação 

http://portal.ufrrj.br/wp-content/uploads/2017/12/Documentos-para-Redistribui%C3%A7%C3%A3o.pdf


continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAP 
acompanha a 
publicação no 

D.O.U., imprime 
a publicação e 

avisa ao 
interessado. 

 

MEC homologa 
a redistribuição 

e publica em 
D.O.U. 

 

Processo volta 
do MEC e Seção 
de Protocolo o 

envia para o 
DP/Cadastro 

 

Cadastro: 
1) efetiva a 
redistribuição 
no Sistema e 
junto á 
Instituição de 
origem; 
2) informa a 
redistribuição à 
STA; 
3) aguarda a 
pasta funcional 
do servidor. 

 

STA confere os 
incentivos referentes à 

capacitação e 
qualificação do servidor 

que ingressou. 
 

Seção de Pagamento 
faz acertos 
financeiros 

 

Processo vai para 
arquivamento. 

 

 Se técnico-
administrativo: 
PROAD/COAP 

define a lotação 
do servidor. 

 

 Se docente: 
PROAD/COAP 
encaminha o 

docente a 
unidade 

acadêmica 

 

Seropédica, 01/12/2017, às 11:10h     


