
Linha de frente 

de interação

Servidor

Linha de 

visibilidade

Unidade de 

lotação

DDP

Início

Atrás da linha de 

interação

CAS

Acessar no 

SIGRH

Selecionar: ”menu 

servidor” à  

documentos à 

formulários à 

requerimentos

Gerar 

requerimento

Selecionar: ”menu 

servidor” à  

documentos à 

declarações

Abrir para 

impressão ou 

salvar arquivo

Selecionar: ”menu 

servidor” à  

documentos à 

declarações à termo 

de compromisso

Assinar o 

requerimento e 

unir com as outras 

documentações 

exigidas

Fazer solicitação 

de afastamento na 

unidade 

administrativa

Aprovação do 

conselho
Receber resultado

Linha de frente 

de interação

DAP

Atrás da linha de 

interação

Enviar processo 

ao conselho do 

centro

Analisar 

processo

Restituir processo 

a unidade de 

lotação

Encaminhar 

processo a DDP

Receber processo 

de afastamento.

Encaminhar 

processo a Pró-

reitoria de Pós 

Graduação.

Verificar se o 

processo está 

dentro da 

tramitação exigida.

Enviar a comissão 

de capacitação da 

pró reitoria de Pós 

Graduação.

Elaborar portaria e 

encaminhar ao 

CAS.

Afastamento 

para o exterior?

Enviar processo 

ao Gabinete do 

Reitor.

Sim

Não

Gabinete do 

reitor

Receber processo 

e  encaminhar a 

CPCC

Fim

Enviar processo 

a CPSA

Verificar se existe 

alguma 

incompatibilidade 

com o pagamento 

da remuneração 

retornar a CPCC

Registrar dados 

nos assentos 

funcionais e enviar 

ao SA

Anotar na 

ficha 

funcional 

(SIGRH)

Digitalizar o 

processo e 

encaminhar 

ao arquivo 

geral

Arquivar o 

processo

Enviar a CPCC

Autorizar portaria 

e publicar no DOU

Atrás da linha de 

interação

SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (www.sigrh.ufrn.br); CAS – Coordenadoria de Atendimento ao Servidor; DAP – Departamento 

de Administração Pessoal; DDP – Diretoria de desenvolvimento de pessoas; DOU - Diário Oficial da União; CPSA – Coordenadoria de Pagamento de 

Servidos Ativos; CPCC – Coordenadoria de Provimentos e Controle de Cargos; SA – Setor de Arquivo.
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