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Abaixo encontram-se os principais fluxos e informações sobre processos de movimentação no âmbito da 

SMSA. 

A partir de 27/11/2018 o servidor/empregado público ocupante de cargo da saúde que tiver interesse em solicitar, 

renovar e cancelar o pedido de movimentação, deverá fazê-lo através do formulário eletrônico disponibilizado no site 

da PBH, no seguinte caminho:  

www.pbh.gov.br ► Estrutura de Governo ► Secretarias ► Saúde ► Gestão de Pessoas ► Solicitação de Movimentação - Saúde 

Passo a passo para análise da solicitação de movimentação pela GGTRA: 

 Será realizado a verificação de vaga aprovada; 
 Identificando a vaga aprovada o servidor/empregado público, o gestor imediato e as 
regionais serão comunicados via e-mail; 
 Se houver mudança de área de atuação, será solicitado análise de perfil; 
 Será encaminhado via e-mail o formulário de apresentação do servidor para nova 
lotação, após substituição para efetivação da sua movimentação; 
 Prazo para devolução da apresentação do servidor para GGTRA/DIEP é de 72 horas; 
 O gerente terá até 5 (cinco) dias úteis para liberar o servidor/empregado público para a 
movimentação, contados a partir do início das atividades do profissional que irá repor a 
vaga, nos casos de movimentação com reposição. 
 

Dúvidas e Respostas: 
 
 Qual a validade das solicitações de movimentação? 

As solicitações terão validade de 12 meses. Caso não haja renovação serão 

automaticamente excluídas do sistema.  

 

 Em caso de desistência da movimentação após identificada a vaga autorizada, 

como proceder? 

O servidor/empregado público deverá comunicar a GGTRA/DIEP por meio do mesmo e-mail 

informado no formulário eletrônico de solicitação de movimentação, obedecendo o prazo de 48 

horas da confirmação da vaga. 

 
 Em caso de movimentação em virtude de acompanhamento sócio funcional, 

readaptação, recomendação médica ou episódio de violência serão efetivadas para vagas autorizadas? 

Sim. A movimentação será realizada mediante vaga autorizada, podendo permanecer em vaga temporária até a 

identificação da vaga autorizada.  

 

 Qual o prazo que o servidor/empregado público poderá ser movimentado a pedido? 

Não poderá ser movimentado a pedido mais de uma vez no prazo inferior de 12 meses.  

 

 Quando dois ou mais servidores/empregados públicos pleitearem a mesma vaga, quais serão os critérios de 

desempate? 

 

Os critérios são: 

- Maior tempo de serviço na área de atuação da vaga – Peso 3; 
- Menor número de faltas injustificadas dos últimos 12 meses – Peso 2; 
- Maior idade – Peso 1. 
  

 Movimentação de ofício como proceder? 

Serão efetivadas mediante autorização da SUOGF/DIEP, precedida de justificativa fundamentada da unidade, que deverá 

constar a anuência do Diretor ou Subsecretário correspondente.  

 

 Movimentação por permuta poderá ocorrer a qualquer tempo? 

Sim, desde que haja identidade de cargo e de jornada de trabalho e anuência das unidades envolvidas. 

 

 Havendo solicitação de movimentação concomitante a um pedido de permuta o que prevalece? 

Terá preferência a permuta.     
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