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Remoção de servidor (ou mudança de setor).
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Symptom (public)
Um usuário atuando na secretaria de uma unidade não consegue acessar os dados
de um determinado servidor, servidor que deveria estar sob a atuação da
secretaria.

Problem (public)
1) relativamente a secretário: o usuário com perfil de secretário não está
lotado em um setor pertencente à estrutura de setores que ele quer atender.
2) relativamente a servidor : o servidor que o secretário quer acessar não
está debaixo da estrutura de setores que o secretário atende.

Solution (public)
Uma das duas soluções abaixo deve ser tentada:
- para o problema (1): o usuário com perfil de secretário deve ser removido
para um setor pertencente à estrutura de setores que ele quer atender.
- para o problema (2): o servidor a ser acessado deve ser removido para um
setor pertencente à estrutura de setores que o secretário atende.
Remoção é a mudança, feita para um servidor, de um setor para outro setor, no
âmbito da UFJF.
É realizada exclusivamente pela Coordenação de Avaliação e Movimentação de
Pessoas (CAMP), na PROGEPE.
No SIGA há três tipos de remoção:
1) Remoção de um único servidor.
É a remoção realizada para um servidor escolhido.
Um provimento é criado para registrar o novo setor do servidor.
2) Remoção Múltipla.
É a remoção em bloco de todos os servidores ou de servidores escolhidos de
um setor.
Após a escolha do setor de origem é mostrada uma grade com os servidores
desse setor, então o usuário pode marcar quais servidores serão removidos,
caso não queira que a remoção seja total.
Um provimento é criado para registrar cada remoção levada a efeito.
3) Correção de setor.
Não se configura propriamente como uma remoção, portanto não é criado
provimento.
A correção acontece exclusivamente para corrigir o setor que foi informado
erradamente quando um servidor foi incluído.
Somente pode ser realizada quando o servidor ainda só tem o primeiro
provimento, o de inclusão.
Notas:
Quando da escolha do setor de destino somente os setores ativos são oferecidos
para escolha.
Em uma remoção o acesso do servidor removido ao Sistema de Documentos e
Memorandos é retirado do setor antigo e incluído para o novo. Se o servidor
tem acesso a outros setores, tais acessos não são modificados.
Para servidor docente: no sistema acadêmico o docente é inativado no
departamento anterior (ligado ao setor antigo) e ativado no novo departamento
(ligado ao novo setor) . Se o setor de destino não estiver ligado a um
departamento a remoção não é realizada.
[1]Implicações de remoção para o perfil de secretário
[1] https://centraldeservicos.ufjf.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=70

Page 1

