
Linha de frente 

de interação

Servidor

Linha de 

visibilidade

Gabinete do reitor

Unidade de 

lotação

Início

Atrás da linha de 

interação

CAS

Linha de frente 

de interação

DAP

Atrás da linha de 

interação

Receber processo 

e  enviar ao SC

Fim

Receber 

documento de 

requisição

Abrir processo

Pronunciar-se 

quanto ao pedido.

Encaminhar processo 

ao MEC para 

homologação, 

elaboração e 

publicação da portaria 

Após publicação 

enviar ao DAP/

SADM

Aguardar 

publicação no 

DOU

Requer 

prorrogação de 

cessão?

Anexar publicação 

da última portaria 

de concessão.

Anexar os dados 

funcionais e enviar 

a CAPROC.

Não

Sim Receber processo 

e realizar 

despacho

Enviar processo 

ao Gabinete do 

Reitor

Elaborar ofício ao 

órgão cessionário e ao 

servidor comunicando 

o deferimento da 

cessão 

Enviar processo 

a CPCC

Registrar no 

sistema SIGRH e 

SIAPE

Enviar o 

processo a 

CPSA

Manter o controle 

do reembolso

Elaborar GRU e 

planilha de cálculos 

mensal com o valor 

a ser ressarcido

Enviar processo 

ao SA

Digitalizar 

processo

arquivar processo 

na pasta funcional 

do servidor.

Gabinete do 

reitor

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; MEC – Ministério da Educação e Cultura; SC – Setor de Cadastro; DAP/SADM – Secretaria Administrativa/DAP; DOU - Diário 

Oficial da União; CPSA – Coordenadoria de Pagamento de Servidos Ativos; CPCC – Coordenadoria de Provimentos e Controle de Cargos; CAPROC - 

Coordenação de Análise de Processos; GRU – Guia de Recolhimento da União; SA – Setor de Arquivo; SIAPE – Sistema integrado de Administração de 

Recursos Humanos (www.siapenet.gov.br).

Afastamento para servir a um órgão municipal, estadual 

ou federal (sem ser do Poder Executivo)

Onde o servidor inicia o processo?

CPCC mantém 

controle do prazo 

de vigência da 

cessão

Abrir processo de 

afastamento 
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