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Remoção por Motivo de Saúde 

DEFINIÇÃO 

 É o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança 

de sede por motivo de saúde própria, de cônjuge, de companheiro ou de dependente 

que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 

comprovação por junta médica oficial.  

SETOR RESPONSÁVEL 

Divisão de Perícia (DP) da Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor (CQVS) e 

Divisão de Acompanhamento Funcional e Afastamentos (DAFA) de Coordenadoria de 

Gestão de Carreiras da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe). 

INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

• O servidor requerente da remoção deverá apresentar parecer do profissional 
de saúde assistente que indique necessidade de remoção por motivo de 
saúde diretamente para o e-mail da Divisão de Perícia 
(periciamedica@unipampa.edu.br), não devendo anexar ao processo; 

• Poderá ser realizada avaliação psicossocial como forma de subsidiar a decisão 
da junta médica; 

• O laudo, emitido por Junta Médica Oficial, é indispensável à análise do pedido 
de remoção e deverá, necessariamente, atestar a existência da doença ou 
motivo de saúde que fundamenta o pedido; 

• A avaliação pericial para concessão de remoção do servidor por motivo de 
doença em pessoa de sua família deverá ser realizada no familiar; 

• Reserva-se à Administração Pública Federal, no resguardo de seus interesses, 
indicar qualquer localidade de exercício, desde que satisfaça às necessidades 
de saúde e tratamento do servidor, de pessoa de sua família ou dependente. 

• Os servidores sem vínculo com a União, contratados temporários e os 
empregados públicos não fazem jus à remoção; 

• Se houver indeferimento do pedido, o servidor poderá solicitar recurso da 
decisão e será avaliado por outra junta médica, se ainda assim a solicitação 
for indeferida, o servidor não poderá solicitar novo recurso nem abrir outro 
processo para este fim, a menos que as condições de saúde se modifiquem. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Formulário “Progepe – Remoção por Motivo de Saúde. 

Não anexar nenhum outro documento. 

PROCEDIMENTO 

Escolha Iniciar Processo - Tipo de Processo: Progepe – Remoção por Motivo de 
Saúde - preencher os campos: 
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- Especificação: exemplo “Remoção por Motivo de Saúde - nome do servidor - 
SIAPE”; 
- Interessados: DP, DAFA e o próprio servidor; 
- Nível de Acesso: restrito; 
- Hipótese Legal: Informação Pessoal (Artigo 31 da Lei nº 12.527/2011);  
- Salvar 

No processo criado incluir um novo documento, escolhendo Incluir Documento  
- Tipo de Documento: “Progepe – Remoção por motivo de saúde - (Formulário)”.  
Preencher o formulário, depois de concluído Confirmar Dados/Salvar; 

Para assinar: clicar em  (assinar documento), utilizar a senha de acesso ao GURI e 
clicar em assinar. 

Clicar no número do processo; Clicar em “Enviar Processo” , preencher os 
campos abaixo: 
- Unidade: escolher a DP; 
- Enviar. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Art. 36 e art. 241 da Lei nº 8.112, de 1990. 

 

Etapas Quem faz? O que fazer? Como? 

1 

Servidor 

Preenche o formulário. No SEI 

2 Assina formulário. No SEI 

3 Envia o processo para DP. No SEI 

4 
Envia documentação 
comprobatória para o e-mail 
da DP. 

Via E-mail 

5 

DP 

Recebe, analisa a 
documentação 

No SEI e E-mail 

6 

Contata o servidor para o 
agendamento da Avaliação 
Psicossocial 

Via E-mail 

7 Realiza Avaliação Psicossocial Domiciliar 

8 
Envia documentação para a 
Unidade SIASS 

Via correios 

9 
Contata o servidor para o 
agendamento da perícia 

Via E-mail 

10 Junta Médica/Unidade SIASS 
Realiza perícia por junta 
médica 

Presencial 
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11 Unidade SIASS 

Junta médica emite laudo e 
envia documentação para a 
DP 

Via correios 

12 DP 

Sendo o laudo favorável à 
solicitação, a DP encaminha 
processo para a DAFA. Não 
sendo favorável, o servidor 
poderá solicitar recurso da 
decisão através de 
formulário próprio que 
deverá ser enviado para o e-
mail da DP para 
agendamento de nova 
perícia com outros médicos.  

No SEI 

13 DAFA 
Elabora minuta da portaria e 
envia para o Gabinete da 
Reitoria 

No SEI 

14 Gabinete da Reitoria 
Emite Portaria e encaminha 
o processo para a DAFA 

No SEI e 
Boletim de 
Serviço  

15 DAFA 

Envia comunicado para o 
servidor, chefia imediata de 
origem e chefia de destino 
do servidor 

Via E-mail 

16 Chefia de origem 
Encaminha declaração de 
frequência e nada consta 
para a DAFA 

Via E-mail 

17 Chefia de destino 
Encaminha comunicação de 
exercício para a DAFA 

Via E-mail 

18 DAFA 
Encaminha para DRMF para 
registro e para DP 

No SEI 

19 DRMF Efetiva o registro No AFD 

20 

DP 

Contata o servidor e chefia 
do local de destino para 
orientações 

Via E-mail e 
telefone ou 
pessoalmente 

21 Encerra o processo No SEI 
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Fluxo: 

 


