
COMUNICADO 4 – MOVIMENTAÇÕES EM GERAL

1) Quais serão os procedimentos para Movimentação de servidores durante a vigência do
Decreto nº 40.546/2020 (Teletrabalho) para UAs Centrais e Intermediárias?

As Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs e demais Unidades que precisa-
rem efetuar a devolução de servidores durante a vigência do Decreto nº 40.546, de 20 de
março de 2020, deverão utilizar o processo que autorizou a movimentação e:

a) anexar cópia digitalizada do memorando de devolução extraído do Sistema Integrado
de Gestão de Pessoas – SIGEP, no qual deverá conter ciência do servidor e a da chefia
imediata (anterior), eletronicamente pelo SEI, após a anexação do documento (memo-
rando), e enviá-lo à Gerência de Lotação e Movimentação – GLM; 

b) a GLM fará o memorando de apresentação, via Sistema SIGEP e também fará a inclu-
são junto ao processo SEI;

c) a nova chefia imediata deverá informar o recebimento, declarando o início das ativi-
dades do servidor.

2)  Como ficará a Movimentação entre unidades administrativas, de unidades administra-
tivas para as unidades escolares e entre unidades escolares?

Após autorização da SUGEP, ou UNIGEP, os servidores deverão  aguardar o retorno das
atividades nas  UEs,  para  início  de exercício.  Enquanto isso,  sugere-se que o  servidor
aguarde no local de lotação atual.

3)  Como ocorrerá o retorno de servidor Cedido / à Disposição / em Convênio e Afastados
para Estudos?

- Deverá ser encaminhado Ofício de Devolução via SEI à GLM (SEE/SUGEP/DISET/GLM) ou
via e-mail (glm.sugep@se.df.gov.br  ), caso o Órgão/ Entidade não possua acesso ao SEI.

- Carreira Magistério e Carreira Assistência, no caso de: TGE- Secretário Escolar, Monitor
de Gestão Educacional, AGE - Copa-Cozinha, AGE- Serviços Gerais: ficará à disposição na
CRE de Lotação até o retorno das atividades nas UEs, quando será dado o início de exercí -
cio.

- AGE - Vigilância - será encaminhado para UE que tenha carência, imediatamente. 

- Carreira Assistência - Apoio Administrativo e Analistas - Encaminhados à CRE de origem,
ou Sede, conforme Portaria de atuação e desde que exista carência.

4) Como ocorrerá o retorno de servidores afastados (LIP, LAC, 156 e outros)?

- Comunicar à GLM via e-mail (glm.sugep@se.df.gov.br  ) seu interesse de retorno.

- Carreira Magistério e Carreira Assistência, no caso de: TGE- Secretário Escolar, Monitor
de Gestão Educacional, AGE - Copa-Cozinha, AGE- Serviços Gerais: ficará à disposição na
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CRE de Lotação até o retorno das atividades na UEs, quando será dado o início de exercí -
cio.

- AGE - Vigilância - será encaminhado para UE que tenha carência, imediatamente. 

- Carreira Assistência - Apoio Administrativo e Analistas - Encaminhados à CRE de origem,
ou Sede, conforme Portaria de atuação e desde que exista carência.

5) Sou servidor da SEEDF e gostaria de mudar de exercício/ lotação. Como devo proceder?

- Carreira Magistério: deverá participar do Procedimento de Remanejamentos Interno ou
Externo, conforme previsto em Portaria e Edital próprios. 

               - A Portaria vigente no ano de 2020 é a número 241/2019.

- Carreira Assistência: deverá ser feita solicitação, via Processo SEI, com formulário pró-
prio,  de  remanejamento a  pedido  e  enviado  à  Gerência  de  Modulação  de  Pessoas  –
GMOP.

6) Quero mudar de exercício/ lotação. Contudo não está no período do Procedimento de
Remanejamento. Como devo proceder?

- O servidor pode fazer a solicitação por meio de Processo SEI: Remanejamento Interno ou
Externo a pedido, conforme disposição na Portaria nº 241/2019.

7) Minha cessão/ disposição foi autorizada, como me apresento?

a) A Unidade Escolar/ Unidade Administrativa deverá devolver o servidor à UNIGEP/GLM.
A devolução deverá ser anexada ao Processo de Cessão/ Disposição, contendo a data do
último dia trabalhado com a ciência do(a) servidor(a).

b) O servidor deverá dar ciência ao Ofício de Apresentação (da SEEDF ao órgão) junto
ao processo SEI.


