
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

ReitoriaReitoria

DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOASDIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS

26/10/202126/10/2021

COMUNICADO N.º 41/2021 - DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSPCOMUNICADO N.º 41/2021 - DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP

COMUNICADOCOMUNICADO

Assunto: Continuidade ao projeto de implantação do Sistema de Estrutura Organizacional (EORG) no SIGEPE e possíveis

impactos no SUAP - Etapa 2

 

Em atenção ao Decreto nº 9.739/2018, que dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do

Governo Federal – SIORG e o Comunica SIAPE número 563387, que versa sobre a "Distribuição de Funções - Saneamento de

Pendências no EORG", vimos por meio deste informar:

Em setembro de 2020, a Secretaria de Desenvolvimento de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) finalizou a

Etapa 1 do Projeto SIGEPE-EORG (Estrutura Organizacional), com a Integração de Estruturas Organizacionais. A partir de 1º de

outubro de 2021 foi finalizado a Etapa 2 do Projeto que envolve a Integração de Cargos e Funções. As transações de criação,

distribuição e extinção de vagas de funções estão desligadas no SIAPE, portanto, o SIORG passou a ser o meio de entrada dessas

informações com sincronização automática no SIAPE. 

Cabe elucidar que a adequação da  estrutura organizacional está condicionada a  publicação/alteração do

Regimento da Instituição.

Considerando a publicação do regimento do IFSP em 20/09/2021, as alterações foram lançadas no SIORG,

acarretando com que alguns setores sofressem alterações ou exclusões no Siape e Suap. Ademais, eventuais instabilidades no novo

sistema poderão ocasionar inconsistências nos diversos módulos do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).

 

Haja vista o exposto, orientamos:

1. Na hipótese de perda de acesso a setores com processos em aberto :

Encaminhar e-mail para dacp.prd@ifsp.edu.br;

Indicar este número de Comunicado no assunto;

Na descrição do e-mail, informar:

a. Nome e a sigla do setor a qual será necessário acessar processos em tramitação

b. Relação (nome completo e matrícula SIAPE) dos servidores que deverão ter acesso ao setor.

               A Diretoria Adjunta de Cadastro e Pagamento de Pessoal realizará os ajustes necessários e possibilitará a transferência

dos processos em aberto no SUAP.

 

2. Na hipótese de identificação de inconsistências nos demais módulos do SUAP:

Encaminhar e-mail detalhado para suporte@ifsp.edu.br;

Informar este número de Comunicado no assunto.

OBS: A inconsistência será analisada pela Diretoria de Sistemas da informação (DSI-PRD), que deverá entrar em contato com a

Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria para analisar se o erro está vinculado com o sistema EORG.

 

Ficamos ao inteiro dispor para esclarecimentos adicionais que eventualmente se façam necessários.

Documento assinado digitalmente.
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