
Linha de frente 

de interação

departamentos acadêmicos ou unidades especializadas

Linha de 

visibilidade

CC

Atrás da linha 

de interação

CONSEPE; Comissão 

Examinadora

Atrás da linha 

de interação
Fim

CC

Enviar A CC toda a 

documentação 

relativa ao certameIn
íc

io

Lavrar ata conclusiva 

e encaminhá-la a 

Comissão 

Examinadora

formalizar processo 

de homologação do 

concurso

Conferir a 

documentação 

enviada

Assinar a ata 

conclusiva e 

devolver processo 

a CC

Enviar processo 

ao CONSEPE

Aprovar através 

de resolução o 

resultado final do 

concurso

Publicar a 

resolução no BS e 

restituir o 

processo a CC

Acompanhar 

prazo de recurso

Enviar processo 

de solicitação de 

nomeação para a 

CPCC

Publicar 

resolução no 

DOU e divulgar 

na página 

eletrônica da 

PROGESP

Registrar 

resultados 

na planilha 

de controle 

do CC

Cadastrar 

concursos 

públicos no 

SIGRH

Publicar portaria 

de nomeação em 

DOU

Convocar 

os 

candidatos, 

via e-mail

DAP

Enviar, por e-

mail, a relação 

de candidatos 

nomeados ao 

DASS

Enviar, por e-

mail a relação 

de candidatos 

nomeados aos 

dep./Unid.

Atualizar 

planilha de 

controle da 

CC com os 

dados da 

nomeação

Cadastrar 

dados de 

provimento no 

SIGRH e 

anexá-los ao 

processo de 

homologação

Encaminhar ao 

SA

Digitalizar o 

processo de 

homologação

Elaborar termo de 

posse e 

memorando de 

apresentação

Formalizar 

processo individual 

de nomeação

Formalizar processo 

individual de 

acumulação e enviá-

lo a PROGESP

Receber o 

candidato com a 

documentação 

exigida em edital 

para a posse

Encaminhar ao 

SC

Encaminhar 

processo a CPCC

Implantar 

na folha de 

pagamento 

(SIAPE) e 

registro 

(SIGRH)

Encaminhar a 

CPCC

Registrar o 

ato de 

admissão no 

SISACnet/

TCU

1
Restituir processo 

a CC

Acompanhar a 

validade do 

concurso

Anexar portaria de 

prorrogação do 

concurso no 

processo de 

homologação

Concurso será 

prorrogado?

Sim
1

Não

Atrás da linha 

de interação

Atualizar 

planilha e o 

módulo de 

concursos 

do SIGRH

CC - Coordenadoria de Concursos; CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; PROGESP - Pró-reitoria de Gestão de Pessoas 

(www.progesp.ufrn.br); SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (www.sigrh.ufrn.br); DOU - Diário Oficial da União; SIAPE – Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (www.siapenet.gov.br); CPCC – Coordenadoria de Provimento e Controle de Cargos; SC – Setor de 

Cadastro; DASS – Diretoria de Atenção a Saúde do Servidor; SISACnet/TCU – Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e Concessões.
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