
Fluxo do Desvio de Função

1) Servidor com dúvidas em suas atribuições 

1. O servidor que apresentar dúvidas se suas atribuições estão de acordo com a descrição
do  cargo  deverá  relatar  sua  dúvida  por  e-mail  à  Coordenadoria  de  Avaliação  e
Desenvolvimento na Carreira (CADC/DDP);

2. A CADC/DDP solicitará à chefia imediata do servidor  por e-mail,  com cópia para o
servidor, a atualização do formulário de descrição de atividades;

3.  O Formulário de Descrição das Atividades deverá ser preenchido, datado e assinado
pela  chefia  imediata  e  pelo  servidor  e  encaminhado através  de  processo  digital  à
CADC/DDP,  conforme  instruções  disponíveis  em  https://cadc.ufsc.br/descricao-das-
atividades/;

4. A CADC/DDP irá analisar se as atividades são compatíveis com o cargo ocupado, de
acordo com legislação; 

5. Nessa  análise,  para  identificar  desvio  de  função,  podem  ser  feitos  os  seguintes
questionamentos:  As  atividades  são  típicas  de  outro  cargo?  Há  predominância  ou
totalidade do tempo da jornada de trabalho na realização de tarefas divergentes do
cargo  ocupado?  As  atividades  são  complementares  à  função  do  cargo?  A
complexidade das atividades é maior ou menor das do cargo ocupado? A atividade
requer formação/qualificação específica e/ou registro em órgão de classe? O servidor
tem função de Chefia? As atividades são compatíveis com essa função? O cargo está
em extinção ou extinto?

6. Caso as  atividades estejam adequadas,  será definido o ambiente organizacional  do
servidor com base no anexo II do Decreto nº 5.824/2006 e o processo será enviado
para arquivo junto a pasta funcional (SEARF/PRODEGESP);

7. Caso  seja  identificado desvio  de  função,  a  CADC/DDP  irá  elaborar  o  despacho  de

análise funcional, anexará ao processo de ambiente organizacional e encaminhará à

Direção do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DIR/DDP) para resolução;

8. A DIR/DDP irá  apreciar  e  decidir  sobre  os  casos  de  desvio  de função levando em

consideração: se o servidor é ocupante, ou não, de cargo extinto ou em extinção; a

existência de Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial (JMO/DAS) ou Médico

Perito  do  Departamento  de  Atenção  à  Saúde  (DAS),  indicando  a  restrição  de

atividades; a possibilidade de adequação das atividades do servidor às atribuições de

seu  cargo  no  setor  atual  e  a  possibilidade  de  remoção  ou  remanejamento,  para

adequação das atividades do servidor em outro setor;

9. No caso no qual o servidor ocupa um cargo em extinção e as atividades pertinentes

não são mais executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe laudo médico

da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades.  Em caso afirmativo, irá verificar se o

local  de trabalho atual  atende a estas restrições e as atividades executadas têm a

mesma natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado. E em

caso  não  existindo  laudo  médico,  será  avaliada  a  possibilidade  de  remoção,

juntamente com o servidor  e Chefia imediata,  adequando às atividades de  mesma

natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado;

10. No  caso  no  qual  o  servidor  ocupa  um  cargo  em  extinção/extinto  e  as  atividades

pertinentes continuam a ser executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe

um laudo da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades.  Em caso afirmativo, irá

verificar  se  o  local  de  trabalho  atual  atende  a  estas  restrições  e  as  atividades

executadas são correlatas às do cargo do servidor. Em caso negativo, o servidor deverá
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voltar  a  realizar  as atividades pertinentes ao seu cargo, mesmo que para isso seja

necessária a sua remoção;

11. No caso no qual o servidor não ocupe um cargo em extinção/extinto será solicitado a

chefia imediata que adeque as atividades pertinentes ao cargo do servidor. A direção

do DDP poderá realizar entrevistas com o servidor (a) e a chefia imediata, juntamente

com  a  Psicologia  Organizacional  para  verificar  se  o  servidor  tem  possibilidade  de

retorno às atividades de origem no mesmo setor e, em caso negativo, será avaliado

seu remanejamento interno ou sua remoção.

12. Em  caso  de  readequação  das  atividades  do  servidor  no  setor  de  origem  ou

remanejamento  interno,  o  formulário  de  descrição  das  atividades  deverá  ser

preenchido  com  as  novas  atividades  do  servidor,  datado,  assinado  e  anexado  ao

processo, que deverá ser enviado à CADC/DDP para nova análise;

13. A CADC/DDP irá reanalisar as atividades e, em caso de coerência com as atividades do

cargo,  irá  incluir  as  atividades  no  ADRHWeb,  definir  ambiente  organizacional  e

encaminhar o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na pasta funcional

do servidor;

14. Em  caso  de  remoção,  deverá  ser  informado  no  processo  à  CADC/DDP,  que  após

recebimento, encaminhará o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na

pasta funcional do servidor;

15. Quando o servidor entrar em exercício na outra unidade de lotação, a nova chefia

imediata deverá encaminhar um novo formulário de descrição das atividades à CADC/

DDP através de processo digital para análise.

    

 2) Servidor que julga estar em desvio de função

1. O servidor que julga estar em desvio de função deverá autuar um processo digital no
SPA (https://solar.egestao.ufsc.br/solar/) com  o  grupo de  assunto:  97  –  desvio  de
função e assunto: 377 – desvio de função, contendo sua argumentação quanto ao caso
e encaminhar para a Direção do DDP;

2. A Direção do DDP irá encaminhar para a CADC/DDP, que solicitará à chefia imediata do
servidor a atualização do formulário de descrição de atividades no próprio processo de
desvio;

3.  O Formulário de Descrição das Atividades deverá ser preenchido, datado e assinado
pela chefia imediata e pelo servidor e anexado ao processo de desvio;

4. A CADC/DDP irá analisar se as atividades são compatíveis com o cargo ocupado, de
acordo com legislação; 

5. Nessa  análise,  para  identificar  desvio  de  função,  podem  ser  feitos  os  seguintes
questionamentos:  As  atividades  são  típicas  de  outro  cargo?  Há  predominância  ou
totalidade do tempo da jornada de trabalho na realização de tarefas divergentes do
cargo  ocupado?  As  atividades  são  complementares  à  função  do  cargo?  A
complexidade das atividades é maior ou menor das do cargo ocupado? A atividade
requer formação/qualificação específica e/ou registro em órgão de classe? O servidor
tem função de Chefia? As atividades são compatíveis com essa função? O cargo está
em extinção ou extinto?

6. Caso as atividades estejam adequadas,  será definido o ambiente organizacional  do
servidor com base no anexo II do Decreto nº 5.824/2006 e o processo será enviado
para arquivo junto a pasta funcional (SEARF/PRODEGESP);
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7. Caso  seja  identificado desvio  de  função,  a  CADC/DDP  irá  elaborar  o  despacho  de

análise funcional, anexará ao processo de desvio de função e encaminhará à Direção

do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DIR/DDP) para resolução;

8. A DIR/DDP irá  apreciar  e  decidir  sobre  os  casos  de  desvio  de função levando em

consideração: se o servidor é ocupante, ou não, de cargo extinto ou em extinção; a

existência de Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial (JMO/DAS) ou Médico

Perito  do  Departamento  de  Atenção  à  Saúde  (DAS),  indicando  a  restrição  de

atividades; a possibilidade de adequação das atividades do servidor às atribuições de

seu  cargo  no  setor  atual  e  a  possibilidade  de  remoção  ou  remanejamento,  para

adequação das atividades do servidor em outro setor;

9. No caso no qual o servidor ocupa um cargo em extinção e as atividades pertinentes

não são mais executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe laudo médico

da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades.  Em caso afirmativo, irá verificar se o

local  de trabalho atual  atende a estas restrições e as atividades executadas têm a

mesma natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado. E em

caso  não  existindo  laudo  médico,  será  avaliada  a  possibilidade  de  remoção,

juntamente com o servidor  e Chefia imediata,  adequando às atividades de  mesma

natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado;

10. No  caso  no  qual  o  servidor  ocupa  um  cargo  em  extinção/extinto  e  as  atividades

pertinentes continuam a ser executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe

um laudo da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades.  Em caso afirmativo, irá

verificar  se  o  local  de  trabalho  atual  atende  a  estas  restrições  e  as  atividades

executadas são correlatas às do cargo do servidor. Em caso negativo, o servidor deverá

voltar  a  realizar  as atividades pertinentes ao seu cargo, mesmo que para isso seja

necessária a sua remoção;

11. No caso no qual o servidor não ocupe um cargo em extinção/extinto será solicitado a

chefia imediata que adeque as atividades pertinentes ao cargo do servidor. A direção

do DDP poderá realizar entrevistas com o servidor (a) e a chefia imediata, juntamente

com  a  Psicologia  Organizacional  para  verificar  se  o  servidor  tem  possibilidade  de

retorno às atividades de origem no mesmo setor e, em caso negativo, será avaliado

seu remanejamento interno ou sua remoção.

12. Em  caso  de  readequação  das  atividades  do  servidor  no  setor  de  origem  ou

remanejamento  interno,  o  formulário  de  descrição  das  atividades  deverá  ser

preenchido  com  as  novas  atividades  do  servidor,  datado,  assinado  e  anexado  ao

processo, que deverá ser enviado à CADC/DDP para nova análise;

13. A CADC/DDP irá reanalisar as atividades e, em caso de coerência com as atividades do

cargo,  irá  incluir  as  atividades  no  ADRHWeb,  definir  ambiente  organizacional  e

encaminhar o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na pasta funcional

do servidor.

14. Em  caso  de  remoção,  deverá  ser  informado  no  processo  à  CADC/DDP,  que  após

recebimento, encaminhará o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na

pasta funcional do servidor.

15. Quando o servidor entrar em exercício na outra unidade de lotação, a nova chefia

imediata deverá encaminhar um novo formulário de descrição das atividades À CADC/

DDP através de processo digital.



3)  Coordenadoria  de  Avaliação  e  Desenvolvimento  na  Carreira  (CADC/DDP)  identifica

possível desvio de função

1. Quando a CADC/DDP identifica possível desvio de função no decorrer dos processos da

Coordenadoria, o processo ficará parado para esclarecimentos e resolução;

2. A CADC/DDP solicitará à chefia imediata do servidor  por  e-mail,  com cópia para o
servidor, a atualização do formulário de descrição de atividades;

3.  O Formulário de Descrição das Atividades deverá ser preenchido, datado e assinado
pela  chefia  imediata  e  pelo  servidor  e  encaminhado através  de  processo  digital  à
CADC/DDP,  conforme  instruções  disponíveis  em  https://cadc.ufsc.br/descricao-das-
atividades/;

4. A CADC/DDP irá analisar se as atividades são compatíveis com o cargo ocupado, de
acordo com legislação; 

5. Nessa  análise,  para  identificar  desvio  de  função,  podem  ser  feitos  os  seguintes
questionamentos:  As  atividades  são  típicas  de  outro  cargo?  Há  predominância  ou
totalidade do tempo da jornada de trabalho na realização de tarefas divergentes do
cargo ocupado? As atividades são complementares à função do cargo? A complexidade
das atividades é maior ou menor das do cargo ocupado? A atividade requer formação/
qualificação específica e/ou registro em órgão de classe? O servidor tem função de
Chefia? As atividades são compatíveis com essa função? O cargo está em extinção ou
extinto?

6. Caso as  atividades estejam adequadas,  será definido o ambiente organizacional  do
servidor com base no anexo II do Decreto nº 5.824/2006 e o processo será enviado
para arquivo junto a pasta funcional (SEARF/PRODEGESP);

7. Caso  seja  identificado  desvio  de  função,  a  CADC/DDP  irá  elaborar  o  despacho  de

análise funcional, anexará ao processo de ambiente organizacional e encaminhará à

Direção do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DIR/DDP) para resolução;

8. A  DIR/DDP irá  apreciar  e  decidir  sobre  os  casos  de  desvio  de  função levando em

consideração: se o servidor é ocupante, ou não, de cargo extinto ou em extinção; a

existência de Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial (JMO/DAS) ou Médico

Perito  do  Departamento  de  Atenção  à  Saúde  (DAS),  indicando  a  restrição  de

atividades; a possibilidade de adequação das atividades do servidor às atribuições de

seu  cargo  no  setor  atual  e  a  possibilidade  de  remoção  ou  remanejamento,  para

adequação das atividades do servidor em outro setor;

9. No caso no qual o servidor ocupa um cargo em extinção e as atividades pertinentes

não são mais executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe laudo médico

da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades.  Em caso afirmativo, irá verificar se o

local  de trabalho atual  atende a estas restrições e as atividades executadas têm a

mesma natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado. E em

caso  não  existindo  laudo  médico,  será  avaliada  a  possibilidade  de  remoção,

juntamente com o servidor  e Chefia imediata,  adequando às  atividades de  mesma

natureza e grau de complexidade correspondente às do cargo ocupado;

10.No  caso  no  qual  o  servidor  ocupa  um  cargo  em  extinção/extinto  e  as  atividades

pertinentes continuam a ser executadas pela Instituição deverá ser verificado se existe

um laudo da JMO/DAS que sinalize restrição de atividades. Em caso afirmativo, irá

verificar  se  o  local  de  trabalho  atual  atende  a  estas  restrições  e  as  atividades

executadas são correlatas às do cargo do servidor. Em caso negativo, o servidor deverá

voltar  a  realizar  as atividades pertinentes  ao seu cargo,  mesmo que para isso seja

necessária a sua remoção;
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11.No caso no qual o servidor não ocupe um cargo em extinção/extinto será solicitado a

chefia imediata que adeque as atividades pertinentes ao cargo do servidor. A direção

do DDP poderá realizar entrevistas com o servidor (a) e a chefia imediata, juntamente

com  a  Psicologia  Organizacional  para  verificar  se  o  servidor  tem  possibilidade  de

retorno às atividades de origem no mesmo setor e, em caso negativo, será avaliado

seu remanejamento interno ou sua remoção.

12.Em  caso  de  readequação  das  atividades  do  servidor  no  setor  de  origem  ou

remanejamento  interno,  o  formulário  de  descrição  das  atividades  deverá  ser

preenchido  com  as  novas  atividades  do  servidor,  datado,  assinado  e  anexado  ao

processo, que deverá ser enviado à CADC/DDP para nova análise;

13.A CADC/DDP irá reanalisar as atividades e, em caso de coerência com as atividades do

cargo,  irá  incluir  as  atividades  no  ADRHWeb,  definir  ambiente  organizacional  e

encaminhar o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na pasta funcional

do servidor;

14. O  processo  de  progressão  por  capacitação  ou  incentivo  à  qualificação  que  foi

estacionado momentaneamente será retomado para análise;

15.Em  caso  de  remoção,  deverá  ser  informado  no  processo  à  CADC/DDP,  que  após

recebimento, encaminhará o processo ao SEARF/PRODEGESP para arquivamento na

pasta funcional do servidor;

16.Quando o servidor entrar em exercício na outra unidade de lotação, a nova chefia

imediata deverá encaminhar um novo formulário de descrição das atividades à CADC/

DDP através de processo digital para análise.

17. Após a nova análise das atividades,  o processo de progressão por capacitação ou

incentivo à qualificação que foi estacionado momentaneamente será retomado para

análise.


