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Assunto: Movimentação de servidores - Edital 480/2020, retificado pelo Edital 482/2020Assunto: Movimentação de servidores - Edital 480/2020, retificado pelo Edital 482/2020

 

Em con nuidade ao Edital de movimentação de servidores nº 480/2020, re ficado pelo Edital nº 482/2020, esta Diretoria informa que

realizará o envio de processos adicionais de movimentação para o Ministério da Economia (ME), respeitando os ditames estabelecidos

pela Portaria nº 282/2020 e Instrução Normativa do Ministério da Economia nº 95/2020.

Considerando o disposto no Comunicado 12/2021, realizaremos os pedidos de movimentação de servidores, seguindo o saldo de

movimentação disponível e critérios de prioridade para cada unidade do IFSP. No momento, o IFSP dispõe de saldo para realizar três

movimentações.

Para que seja possível definir a prioridade, esta Diretoria solicita que as unidades que ainda não enviaram processos de movimentação

realizem o envio de solicitações (seguindo os trâmites estabelecidos no Comunicado 10/2020 - DDGP-DGP/PRO-DI/RET/IFSP) até o dia

26/11/202126/11/2021. Após recepcionar os pedidos, analisaremos as solicitações e emi remos novo Comunicado informando o critério aplicado e

os pedidos de movimentação que serão submetidos ao Ministério da Economia.

Em tempo, considerando o O cio SEI nº 185177/2021/ME, o qual estabelece a impossibilidade de realizar movimentações entre órgãos

de Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, bem como de Professores do Magistério Superior, informamos que não serão

submetidos eventuais solicitações para Movimentação de servidores ocupantes dos referidos cargos.

A Diretoria de Gestão de Pessoas do IFSP fica ao inteiro dispor para eventuais dúvidas através da Coordenadoria Administra va e de

Informação (CADI-DGP), pelo e-mail cadi.prd@ifsp.edu.br

 

 

 

Guilherme Oliveira Leite

Diretor de Gestão de Pessoas

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Guilherme Oliveira LeiteGuilherme Oliveira Leite , DIRETOR - CD3 - DGP-PRDDIRETOR - CD3 - DGP-PRD, em 12/11/2021 21:50:31.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/11/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

257146

c0c424661e

COMUNICADO N.º 46/2021 - DGP-PRD/PRO-PRD/RET/IFSP




















	Documento assinado eletronicamente por:

