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PORTARIA Nº 474/GR, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

O REITOR  SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, no

uso das atribuições que lhe conferem os artigos 11 e 14 da Lei nº 11.892, de 29.12.2008,

nomeado pelo Portaria nº 2.731/GR, de 23/12/2016, publicada no DOU de  28/12/2016,

resolve:

     Alterar o Artigo 3º da Portaria nº 1268/GR, de 08/05/2015, que regulamenta a

remoção  dos  servidores  integrantes  das  carreiras  de  Professor  do  Ensino  Básico,

Técnico e Tecnológico e de Técnico-Administrativo em Educação, do Instituto Federal

de Alagoas, o qual passa a ter a seguinte redação:

 

Art.  3º  A remoção, a pedido do servidor,  a critério  da Administração,

deverá observar os seguintes requisitos: 

I – indicação de apenas um campus de interesse de lotação;

II - contrapartida de outro servidor que seja ocupante do mesmo cargo

e/ou mesma área de atuação, vedada a disponibilização de código de

vaga desocupado;

III  -  não  estar inscrito no  cadastro de reserva previsto no art.  10, I,

desta Portaria.

§ 1º Para os servidores ocupantes de cargos/áreas extintos não será

exigida contrapartida.

§ 2º Os demais servidores ocupantes do mesmo cargo e/ou mesma

área  de  atuação,  dos  campi envolvidos,  deverão  manifestar  o

desinteresse no processo administrativo.
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§ 3º No caso do parágrafo anterior, havendo mais de um interessado

pela remoção, aplicar-se-á, em ordem de precedência, o disposto nos

incisos I e II do art. 17 desta Portaria.

§  4º As Direções Gerais dos  campi envolvidos deverão se manifestar

sobre o pleito, no caso do caput deste artigo.

§ 5º A remoção de que trata o caput não ensejará pagamento de ajuda

de custo prevista no art. 53 da Lei nº 8.112/90, bem como a remoção

para acompanhamento de cônjuge prevista no art. 36, parágrafo único, III,

“a”, da Lei nº 8.112/90.

CARLOS GUEDES DE LACERDA

Reitor Substituto em Exercício
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