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Vacância – Posse em outro cargo inacumulável 

 Definição: 

É declarado vago o cargo do servidor por motivo de sua posse em outro cargo efetivo 

inacumulável. 

 Requisitos Básicos: 

Ter sido aprovado em concurso público e nomeado. 

 Procedimentos: 

Preencher o formulário “Pedido de Vacância”. 

O servidor deverá anexar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 cópia da nomeação em outro órgão público; 

 formulário “Declaração de Bens e Valores”. 

A Chefia Imediata e/ou Direção da Unidade deverá anexar, obrigatoriamente, os 

seguintes documentos: 

 formulário “Declaração de Freqüência”; 

 formulário “Declaração de Nada Consta”. 

Os formulários deverão ser entregues ao Interface de sua unidade para conferência dos 

dados e posterior encaminhamento à PROGESP. 

 Informações Gerais: 

1. A vacância pode ser solicitada tanto por servidores efetivos estáveis como pelos em estágio 

probatório, detentores de um cargo público na esfera federal que, tomam posse em outro 

cargo inacumulável, independentemente da esfera do poder. 

2. O servidor que solicitar vacância para tomar posse em outro cargo, tem resguardado o 

direito de continuar recebendo no novo cargo as vantagens inerentes ao cargo anterior, em 

razão do direito adquirido, desde que a posse e o exercício no novo cargo ocorra no 

mesmo dia da vacância do anterior, caso isso não aconteça estará ocorrendo a quebra do 

exercício. 

3. Aos servidores estáveis é facultado o retorno ao cargo anteriormente ocupado, seja por 

motivo de inabilitação no estágio probatório no novo cargo e/ou por desistência do mesmo. 

4. Aos servidores não estáveis não é permitido o retorno ao cargo anteriormente ocupado. 
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 Fundamentos Legais:  

 Arts. 20, § 2º, 63 e 78, § 3º da Lei nº 8.112/90, de 11/12/90.  

 Art. 38, § 1º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 

 Ofício-Circular nº 38, de 18 de outubro de 1991 
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