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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

A Secretaria de Estado da Educação-SEED, apresenta seu Protocolo1 de Serviços 

com o objetivo de melhor orientar os Servidores quanto aos procedimentos necessários 

que devem ser adotados para requerer e obter os serviços funcionais, em tempo razoável 

de tramitação, favorecendo aos Servidores e gestores, uma oportunidade de otimizar a 

busca por estes serviços. 

A iniciativa é fruto de um modelo novo de gestão pública, onde a democracia, a 

transparência e a participação são fundamentos essenciais, pois se defende não somente 

uma concepção de sociedade democrática, mas acima de tudo, um entendimento de que 

a democratização da gestão administrativa é condição fundamental de um trabalho 

transparente, responsável e comprometido com a sociedade, posto que o objetivo do 

Governo do Estado do Amapá é, sobretudo, ofertar ensino de qualidade, com entrega de 

serviço administrativo, célere e a contento, de acordo com a perspectiva de todos os 

agentes envolvidos nesse processo. 

 

Neirian Santos de Quadros 
Idealizadora do Projeto Super Fácil Educação 

Servidora Pública da Secretaria de Estado da Administração 
 

 

 

 

                                                           
1 Neste caso, entre tantos significados, Protocolo é o conjunto de formalidades públicas (informações, decisões, normas e 

regras definidas a partir de um ato oficial) que define o modo como se dará a comunicação entre as partes envolvidas. 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/protocolo/>. Acesso em:30 ago. 2019. 

 

https://www.significados.com.br/protocolo/
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1. ABONO DE PERMANÊNCIA 

 

 O que é? 

- É o reembolso da Contribuição Previdenciária devido ao funcionário público que esteja 
em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. 

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal/88; 
- Art. 22, § 2º, da Lei nº 0915/05 de 18 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial do 

Estado nº 0585 de 13.05.93; 
 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Certidão de Tempo de Contribuição de todo o período trabalhado (INSS); 
- Certidão de tempo de serviço estadual (SEAD); 
- Certidão de tempo de serviço federal (SAMP/AP); 
- RG e CPF; 
- Comprovante de endereço; 
- Ficha financeira da data de Admissão até a data do requerimento;  
- Número do PIS; 
- Termo de Posse e Decreto de Nomeação; 
- Declaração de Exclusivo Exercício. 
 
 

 Como ocorre? 
 

Fluxograma Vertical 

S
ím

b
o
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s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte Nº processo:  

01 
Proposta x 112 dias 

 Execução ou Inspeção Elaborado por:  Marcio Martel 

 Arquivo provisório  Setor   NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto ABONO PERMANÊNCIA 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 SERVIDOR/ 

PROTOCOLO 

Preencher formulário próprio (Abono de 
Permanência); anexar as documentações 
obrigatórias e protocolar no Super Fácil 
Educação, que recebe a documentação e 
encaminha ao NUPES. 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

2 
 

 
1 

NUPES 

Confirma a documentação e encaminha o 

processo PROTOCOLO para envio a 

DICAB/AMPREV. 

3 

 

30 
PROTOCOLO 

Encaminha o processo para a 

DICAB/AMPREV. 

4 
 

 
1 

PROTOCOLO 

Recebe o processo da DICAB/AMPREV e 

encaminha o mesmo para a SAGEP. 

5  1 SAGEP 
 

Recebe e encaminha ao NUPES para 

providências do solicitado. 

6 
 

3 
NUPES 

Analisa e encaminha o processo à UCADA, 

para convocar o Servidor para providenciar o 

solicitado. 

7 
 

10 
UCADA 

Convoca o Servidor para providenciar o 

solicitado. Com a solicitação atendida, o 

setor anexa a documentação aos autos e 

retorna o processo ao NUPES. 

8 
 

- 
NUPES 

Recebe e encaminha o processo ao 

PROTOCOLO, para direcionar à 

DICAB/AMPREV. 

9  10 
PROTOCOLO 

Encaminha o processo para a 

DICAB/AMPREV. 

10 
 

1 
PROTOCOLO 

Recebe o processo da DICAB/AMPREV via 

ofício, informando que o Servidor implementa 

todos os requisitos exigidos para o benefício 

e encaminha ao NUPES. 

11  7 
NUPES 

Via PROTOCOLO, encaminha os autos ao 

DRH/SEAD para conhecimento e 

manifestação. 

12  1 
PROTOCOLO 

Recebe o processo da SEAD, com cópia do 

contracheque do Servidor anexa e retorna ao 

NUPES. 

13  3 
NUPES 

Encaminha o processo para a UPAG. 

14  10 
UPAG 

Analisa o processo através das fichas 

financeiras; faz planilha do Retroativo a 

receber; faz Boletim Financeiro e retorna a 

SAGEP, para análise e autorização de 

pagamento. 
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 Observação:  
- Ressaltando que o processo tramitará na Amapá Previdência - AMPREV e Secretaria 

de Estado da Administração - SEAD, cujos prazos internos serão fixados pelos 
respectivos órgãos e que podem solicitar outros documentos além dos obrigatórios 
solicitados. 

 

2. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO 

 

 O que é? 

- Gratificação concedida aos Servidores estaduais que por conveniência da 
Administração, são transferidos da sede de suas atividades para localidades onde haja 
carência, no âmbito do Estado, porém, em localidade do interior e ainda com valores 
determinados na Lei abaixo mencionada. 

 

 Legislação: 

- Art. 88 da Lei nº 0066/93 de 03 de maio de 1993, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 0585 de 13/05/93; 

- Lei Nº0614/2001 AP. 
 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Ofício de devolução da Escola; 

- Requerimento Padrão; 

- Termo de Posse;  

- Decreto. 

 

 Como ocorre? 

 
 

15  5 
SAGEP 

Após análise, encaminha o processo ao 

PROTOCOLO, que encaminha o mesmo 

para a UCO/DFP/DRH-SEAD, via protocolo, 

informando solicitação atendida. 

16  20 
PROTOCOLO 

Recebe da SEAD o processo com cópia do 

contracheque em anexo e encaminha ao 

NUPES. 

17  7 
NUPES 

Encaminha o processo à UCADA, para 

arquivamento. 

18  1 
UCADA 

Recebe o processo, dá ciência ao Servidor e 

arquiva o mesmo. Processo finalizado. 
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T
o
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is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

02 
Proposta x 15 dias 

 Execução ou Inspeção Elaborado por:  Danila 

 Arquivo provisório  Setor:  UCOLOM 

 

Arquivo definitivo  Assunto: 
ADICIONAL DE 

INTERIORIZAÇÃO 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER 
FÁCIL / 

UCOLOM 

Munido de documentos obrigatórios, solicita 

sua movimentação para outro município 

diretamente na UCOLOM. 

2 
 

 
3 UCOLOM 

Análise do interesse da administração em 

atender a demanda, observando o concurso 

do Servidor, baseado em relatórios de 

carência e de contratos. 

3 

 

1 
UCOLOM 

Se o Servidor pertencer a concurso anterior 

a 2005, será realizada a lotação. Caso 

negativo, a solicitação será indeferida e 

arquivada. 

4 
 

 
3 SERVIDOR 

Protocolar na UCOLOM a confirmação de 

apresentação em sua nova unidade de 

lotação, devidamente assinada, carimbada e 

datada pelo chefe imediato. 

5  1 
SUPER 
FÁCIL 

EDUCAÇÃO/ 
UCOLOM 

Confirmação no sistema (SIGRH) e 

encaminhamento ao UCOLOM a 

confirmação para anexar ao processo. 

  1 
UCOLOM 

Anexa a confirmação ao processo instruído, 

solicitando autorização de inclusão de 

interiorização à SAGEP. 

6  2 SAGEP 

Analisar os autos e emitir despacho de 

autorizo e validação. Posteriormente, 

encaminhar à UPAG para execução. 

7  2 
UPAG 

Autorizado e validado o processo, UPAG 

analisa e providencia a inclusão da 

gratificação e encaminha à UCADA, para 

arquivamento. 

8  1 UCADA 
Recebe o processo e arquiva na pasta 

funcional do Servidor. Processo finalizado. 
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 Observação: 
 
 - Servidores concursados a partir de 2005, movimentados para áreas rurais, somente 

receberão o adicional de interiorização se a movimentação for a interesse da 
administração, pois os concursos a contar desta data passaram a ser regionalizados; 

- Servidores concursados antes de 2005 possuem direito ao adicional de interiorização se 
estiverem lotados em áreas rurais; 

 
- A zona urbana de Macapá é a única lotação que não dá direito ao recebimento de 

adicional de interiorização; 
- O prazo de conclusão do processo será de até 3 dias. O Período de inclusão ocorrerá 

entre os dias 01 a 15 de cada mês por motivo de processamento da folha de 
pagamento; 

O processo iniciará quando o Servidor apresentar a Confirmação de apresentação 
confirmada pelo diretor, devidamente assinada e datada, sob pena de não ser inserido 
no SIGRH, no prazo de 72h. 

3. AJUDA DE CUSTO 

 

 O que é? 

- Auxílio concedido aos Servidores a título de compensação das despesas motivadas pela 
instalação na nova sede em que passar a ter exercício no interesse da administração. 

 

 Legislação: 

- Art. 59 a 63 da Lei nº 0066/93 de 03 de maio de 1993, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 0585 de 13.05.93. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- CPF e RG; 
- Carta de apresentação contendo a confirmação de sua apresentação da sede antiga 

para a nova, com observação se a lotação é de interesse do Servidor ou do interesse 

da administração; 

- Comprovante de residência da sede atual; 

- Comprovante de despesa com transporte (com reconhecimento da assinatura do 
proprietário do veículo em cartório) contendo os seguintes dados: Nome do 
proprietário, trecho de mudança, valor, CPF ou CNPJ do proprietário do veículo, data 
da mudança; 

- Qualificação Funcional. 
 

 Como ocorre? 
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Fluxograma Vertical 

Sí
m

b
o
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s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte Nº processo:  

03 

Proposta x 18 dias 

 

Execução ou Inspeção Elaborado por:  Núbia  

 

Arquivo provisório  Setor NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: AJUDA DE CUSTO 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 
EDUCAÇÃO 

/NUPES 

Preencher formulário próprio (Ajuda de Custo); 

anexar às documentações. Encaminhar ao 

NUPES. 

2 
 

 
1 NUPES 

Recebe e encaminha o processo à UCADA 

solicitando a Qualificação Funcional. 

3  1 UCADA 
Providencia a qualificação funcional e retorna os 

autos ao UPAG. 

4 
 

 
3 UPAG 

Analisa os autos; faz planilha de cálculo da ajuda 

de custo, boletim financeiro; anexa as fichas 

financeiras do período, último contracheque e 

encaminha ao SAGEP. 

5  2 SAGEP 

 

Autoriza, encaminha para o NUPES, para 

providências. 

6  1 SAGEP 

Caso não autorizando, devolve à UPAG, para 

acrescentar nos passivos (aguardar 

disponibilidade financeira). 

7  10 NUPES 
Encaminha para o DRH/SEAD para análise e 

enviar ao DFP-SEAD para pagamento. 

 

 Observação: 
 
- A inclusão efetiva do pagamento de Ajuda de Custo é feita pela Secretaria de 

Administração; 
- O documento Qualificação Funcional poderá ser solicitado diretamente na UCADA. 
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4. ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS 

 

 O que é? 

- É o procedimento solicitado pelo Servidor para que seja efetivada a alteração de dados 
bancários em seu assento funcional, mediante apresentação de documentos que 
comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 

- Documento oficial com foto, comprovante de residência (original e cópia); 

- Comprovante da nova conta bancária. 

 

 Como ocorre? 

  

Fluxograma Vertical 

S
ím

b
o

lo
s

 

 Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

Rotina: Atual 
 

Total Dias 

 

Transporte Nº processo: 04 Proposta x Imediato 

 

Execução ou 

Inspeção 
Elaborado por: MARLETE 

 Arquivo provisório Setor: 
UNIDADE DE 

PAGAMENTO 

 

Arquivo definitivo Assunto: 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

BANCÁRIOS 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 

/ UPAG 

Dar entrada com Requerimento. 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UPAG 

Consultar o documento de identificação do 

Servidor (RG e CPF) e da nova conta 

bancária. 

3 
 

- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UPAG 

Realizar alteração dos dados bancários no 

sistema mediante a apresentação do 

comprovante bancário. 

4 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ UPAG 

Imprimir comprovante de alteração via 

sistema. 

5  - UCADA Arquivar o processo na pasta funcional. 
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 Observação: 
 
 - O ato é personalíssimo, podendo acontecer mediante a apresentação de procuração 

reconhecida em cartório ou por advogado constituído. 

5. ALTERAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR 

 

 O que é? 
 
- É o procedimento solicitado pelo (a) Servidor (a) para que seja efetivada a alteração 

ou correção do nome em seus assentamentos funcionais, mediante apresentação de 
documentos que comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 

- Documento com foto e CPF. 

- Certidão de casamento / Sentença de divórcio / Sentença judicial (original e cópia). 
 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 

Sí
m

b
o

lo
s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

05 

Proposta 
x Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: MARGOT 

 

Arquivo provisório  Setor:  UCADA 

 

Arquivo definitivo 
 Assunto: ALTERAÇÃO DO NOME DO 

SERVIDOR  

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

De posse de todos os documentos obrigatórios, 

solicita a alteração diretamente ao guichê do 

Super Fácil. 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

Analisa os documentos apresentados e executa a 

operação no sistema. Imprime comprovante da 

alteração realizada e entrega ao Servidor.  

3  - UCADA 
Arquiva na pasta funcional do Servidor. Processo 

finalizado. 
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6. AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

 

 O que é? 

- É o registro, na pasta funcional do Servidor, do tempo de contribuição decorrente de 

vínculo de trabalho prestado a outras instituições públicas ou privadas, desde que este 

período não tenha sido aproveitado para outros quaisquer benefícios. 

 Legislação: 

- Lei nº 6.226 de 14.07.75. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 
- Cópia do RG e CPF; 
- Cópia do comprovante de residência; 
- Certidão de Tempo de Contribuição de todo o período trabalhado (INSS); 
- Certidão de tempo de serviço estadual (SEAD); 
- Certidão de tempo de serviço federal (SAMP/AP). 
 

 Como ocorre? 

 

Fluxograma Vertical 

Sí
m

b
o

lo
s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

06 

Proposta 
x 26 dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: NUBIA 

 

Arquivo provisório  Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo 
 Assunto: AVERBAÇÃO POR TEMPO 

DE SERVIÇO 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO SUPER 
FÁCIL / NUPES 

Recebe e protocola a entrada de 
documentos (processo) e encaminha 
Unidade de Comunicações 
administrativas para emitir capa do 
processo.  

2 
 

 
2 

UCAD/CAD(PROTOCOLO 
GERAL SEED) 

Faz capeamento e numeração do 
processo e encaminha a SEAD. 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 

 

15 SEAD 

Recebe, analisa, providencia a Certidão 
de Averbação de Tempo de Serviço e 
envia  Unidade de Comunicações 
administrativas/SEED 

4 
 

 
2 

UCAD/CAD(PROTOCOLO 
GERAL SEED) 

Recebe e encaminha a UCADA  

5  5 
PROTOCOLO SUPER 

FÁCIL / UCADA 

UCADA recebe, convoca o(a) Servidor(a) 
e encaminha para o protocolo Super 
Fácil para entrega da Certidão de 
Averbação de Tempo de Serviço. 

6 
 

1 UCADA 
Baixa no E-doc e Arquiva na pasta 
funcional do Servidor 

 

 Observação:  

- Seguir criteriosamente a ordem, salvo em caso de reajustes pode-se retornar para outro 

setor; 

- Só receber processo se estiver rubricado ou com nome do Servidor, se não devolver ao 

setor de origem;  

- Cumprir o prazo de dias previsto informado, em caso de atraso informar motivos;  

- Cada setor numerar suas páginas do processo; 

- Em caso de indeferimento pela PGE retornar a origem para correção;  

 - 23 (quinze) Dias úteis – tramitação razoável na SEED. Ressaltando que o processo 

tramitará na AMPREV e SEAD, cujos prazos internos serão fixados pelos respectivos 

órgãos. 

7. DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

 O que é? 

 - Documento expedido pela Administração Pública contendo a exposição de uma 
determinada situação funcional, para fins específicos. 

 

 Legislação? 

 

- Art.  5º, XXXIII e XXXIV – b, C.F. 1988. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- São os especificados no formulário, de acordo com o pedido do Servidor. 

 Como ocorre? 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Fluxograma Vertical 
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o
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Análise ou operação 
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 Rotina Atual   Total 

Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

07 

Proposta 
x 6 dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  CÉLIA 

 

Arquivo provisório  Setor: NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 

/ NUPES 

Preenche o formulário disponível. Anexa a 

documentação exigida ao requerimento e 

protocola do no Super Fácil Educação 

2 
 

2 NUPES Elabora a declaração. 

3  1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ NUPES  

Realiza a entrega da declaração e devolve ao 

setorial para arquivamento. 

 

 Observação: 

- O ato é estritamente individual, podendo acontecer mediante a apresentação de 
procuração reconhecida em cartório. 

 

8. ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

 O que é? 

Nos primeiros 03 (três) anos de efetivo exercício, o profissional da educação será 
submetido ao estágio probatório, durante o qual será avaliado para fins de confirmação e 
estabilidade no cargo para o qual foi nomeado. 
 

 Legislação: 

Art. 22, da Lei nº 0949/2005. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- As 9 (nove) fichas de avaliação de desempenho, referentes ao exercício dos 3 (três) 

anos de estágio probatório, com a ciência do Servidor e assinadas/carimbadas pelo 
chefe imediato, as quais deverão ser protocoladas no Núcleo de Pessoal; 

- Documento oficial de identificação básica, com foto. 
 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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  Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

08 

Proposta 
x 11 dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NUBIA 

  
 

Arquivo provisório  Setor  NUPES 

  
 

Arquivo definitivo Assunto: ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL / 

NUPES 

Encaminha ao NUPES, via ofício, as Fichas 

de Avaliação de Desempenho, devidamente 

preenchidas, com a ciência do Servidor e 

assinada, datada e carimbada pelo chefe 

imediato. 

2 
 

 
10 NUPES 

Encaminha, via ofício, as Fichas de 

Avaliação de Desempenho do Estágio 

Probatório à SEAD. 

 

 Observação: 

- 04 (quatro) meses antes de findar o período de estágio probatório, a avaliação deverá 
ser submetida à homologação do Secretário de Estado da Administração, sem prejuízo 
da continuidade da sua apuração. 

9. GOZO DE FÉRIAS DE CARGO COMISSIONADO. 

 

 O que é? 

- É o direito ao gozo de férias para Servidor efetivo que esteve em cargo comissionado, 
e não usufruiu do mesmo. 

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 90, §1, da Lei n° 0066 de 03 de maio de 1993, publicada no Diário 
Oficial do Estado n° 0585 de 13.05.93. 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Requerimento Padrão; 
- Decreto de nomeação e exoneração; 
- RG e CPF. 
 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

T
o
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is

 

 Rotina: Atual   
Total 

Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

09 
Proposta x 20 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  Regiane 

 Arquivo provisório  Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: 
GOZO DE FÉRIAS DE 

CARGO COMISSIONADO 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL / 

NUPES 

Recebe e protocola no E-doc a entrada 

dos documentos e encaminha ao 

NUPES. 

2 
 

 
1 NUPES 

Faz instrução processual, encaminha 

para UFREQ solicitando informações se 

o Servidor gozou de férias, observando 

as folhas de ponto do(a) Servidor(a) do 

período solicitado pelo mesmo. 

3 
 

 
4 UFREQ 

Faz a análise nas folhas de ponto do(a) 

Servidor(a), e retorna o processo para o 

NUPES informando o período que o 

Servidor não gozou férias. 

4 
 

 
1 NUPES 

Autoriza o Gozo de férias, e encaminha 

para a UCOLOM para que informe qual 

período o Servidor irá gozar de férias na 

Unidade Escolar ou setorial. 

5 
 

 
7 UCOLOM 

Convoca o Servidor e chefe imediato, 

para que compareçam a Unidade e 

juntos deliberem qual período o(a) 

Servidor(a) irá gozar de suas férias. 

Retorna para o NUPES informando qual 

período foi estipulado. 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

6  5 NUPES 

Confecciona oficio informando das 

férias do(a) Servidor(a) que será 

encaminhado a Unidade Escolar ou 

Setorial, leva para assinatura do(a) 

Secretário(a) Adjunto(a) de Gestão de 

Pessoas, convoca o Servidor para fazer 

a entrega do oficio. Repassa o oficio 

para o atendente do Super Fácil 

Educação, fazer a entrega ao 

Servidor(a), e encaminha o processo 

para UCADA para arquivar na pasta do 

mesmo. 

7  1 UCADA 
Faz o arquivamento do processo na pasta 

do Servidor. 

. 

10. GRATIFICAÇÃO ENSINO ESPECIAL 

 

 O que é? 

 

- Gratificação de Ensino Especial no percentual de 10% incidente sobre o vencimento 

básico da respectiva classe do Servidor, devido aos professores do quadro 

permanente de pessoal do Estado que desempenham suas funções em regência de 

classe e atendimento pedagógico exclusivamente aos alunos portadores de 

necessidades especiais nos centros especializados ou nas unidades de ensino da 

Secretaria de Estado da Educação. 

 

 Legislação: 

- Lei nº 0949 de 23 de dezembro de 2005; 
- Portaria nº 174/2006-SEED, publicada no DOE Nº3743 de 20 de abril de 2006. 
 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Termo de Posse;  
- CPF;  
- Identidade; 
- Declaração da Unidade Organizacional, comprovando o desempenho com público alvo 
da educação especial e;  
- Cópia da carta de apresentação. 
 

 Como ocorre? 

 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

T
o
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is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

10 

Proposta 
x 20 Dias 

 

Execução ou 

Inspeção 

Efetuado por:  NUBIA 

 

Arquivo provisório Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo 
 Assunto: GRATIFICAÇÃO ENSINO 

ESPECIAL 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPERFACIL/

NUPES 

Solicita diretamente no Super Fácil, anexando 

documentos comprobatórios no qual faz jus à 

gratificação. 

2 
 

 
2 NUPES 

NUPES solicita junto ao NEES parecer técnico 

quanto ao direito. 

3 
 

7 NEES 

Emite Parecer Técnico; anexa cópia do ponto 

diário; certificado de graduação na área e 

relatório da Unidade Organizacional. E 

encaminha ao NUPES. 

4 
 

 
2 NUPES 

Encaminha o processo a UPAG para inclusão 

da gratificação e cálculo do retroativo. 

5 

 

3 UPAG 

Analisa os autos do processo, faz a inclusão 

no sistema SIGRH, faz planilha de retroativo e 

Boletim Financeiro/BAC e retorna o processo 

ao NUPES solicitando autorizo para 

pagamento. 

6 
 

2 NUPES 

Providencia autorização junto a SAGEP. 

Quando deferido retorna a UPAG para 

pagamento. Quando Indeferido fica no 

aguardo da disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

7  3 UPAG 
Quando deferido providencia o pagamento 

junto a SEAD. Indeferido arquiva o processo. 

 

 Observação: 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Os professores cujos nomes constam na Portaria nº174/2006, farão jus ao recebimento 
da referida Gratificação. Ressaltando que deverão estar efetivamente no exercício de 
suas atividades laborais na educação especial; 
- A Gratificação de Ensino Especial só será incluída quando o Servidor entregar a Carta 
de apresentação confirmada pelo diretor, devidamente assinada e datada, sob pena de 
não ser inserido no SIGRH, no prazo de 72h. 

 

11. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO MODULAR - GEM 

 

 O que é? 

- A Gratificação de Ensino Modular terá como base única de cálculo, o valor do 
vencimento do Professor Classe “C”, Padrão I, 40 (quarenta) horas semanais, 
acrescido da Gratificação de Regência de Classe, do Quadro Civil do Governo do 
Estado do Amapá. 

 

 Legislação: 

- Lei nº 0412, de 31 de março de 1998. 
- Lei nº 0645, de 09 de janeiro de 2002 
 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Carta de apresentação (procedimento interno) 
 

 Como Ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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Rotina: Atual   Total Dias 

 
Transporte Nº Processo: 

11 
Proposta 

x 20 Dias 
 

Execução ou Inspeção 
 Efetuado por:  Danila 

  
 

Arquivo provisório  Setor  UCOLOM 
 

Arquivo definitivo 
 

 Assunto: Gratificação de Ensino 
Modular 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 

 

- 
UEMOD/UEFU

M 

Realiza processo seletivo para seleção 
de professores para atuar no Ensino 
Modular. Após aprovação, Servidor é 
encaminhado a UCOLOM para 
recebimento da carta de 
apresentação 

2 

 

10 UCOLOM 
- Realiza a lotação e emite a carta de 
apresentação 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 

 

7 
SUPER FÁCIL / 

UCOLOM 

Entrega a carta de apresentação para 
o Servidor se apresentar na escola.  
- Servidor se apresenta na unidade 
escolar, onde chefe imediato deve 
carimbar e assinar a carta de 
apresentação, e retornar com a 
mesma para recepção do Super Fácil 
Educação. 
 

4 
 

1 UCOLOM 

- Solicita a autorização de pagamento 
a SAGEP e encaminha a cópia da carta 
de confirmação para UPAG, para 
inserção da Gratificação de Ensino 
Modular nos vencimentos do 
Servidor. 

5 
 

1 SAGEP 
Autoriza e encaminha para UPAG 
para pagamento. 

6 
 

1 UPAG 
Realiza a inclusão da gratificação no 
contracheque do Servidor e arquiva o 
processo.  

 

 Observação: 

- O ingresso no Ensino Modular de Ensino obedecerá a edital próprio, podendo participar apenas 
Servidores Estaduais e Federais, após cumprimento do Estágio Probatório; 

- A referida Gratificação será retirada quando o Servidor for desligado do Sistema Modular de 

Ensino. 
 

12. HISTÓRICO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

 O que é? 

- É um relatório de progressão funcional horizontal, contendo os dados funcionais do 
Servidor (nome completo, matricula, cargo efetivo, data de admissão, grupo a qual 
pertence), bem como o primeiro enquadramento e as progressões subsequentes 
concedidas no decorrer de sua vida funcional. 

 

 Legislação: 

- Art.  5º, XXXIII e XXXIV – b, C.F. 1988.  

 Quais os documentos obrigatórios? 

- RG ou CNH ou CTPS e CPF; 
- Comprovante de residência. 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Contrato individual de trabalho e da carteira de trabalho comprovando o vínculo para 

funcionários admitidos até 05/05/93, ou decreto de nomeação e termo de posse para 
os funcionários admitidos a partir de 03/05/93. 

 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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 Análise ou operação 

 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   
Total 

Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

12 
Proposta x 38 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: NUBIA 
 

Arquivo provisório Setor: NUPES 

 

Arquivo definitivo Assunto: 

HISTÓRICO DE 

PROGRESSÃO 

FUNCIONAL 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 
/ NUPES 

Preenche requerimento padrão 

anexando a documentação obrigatória 

junto ao NUPES. 

2 
 

 10 NUPES 

Encaminha a solicitação à CGP/SEAD 

para procedimentos de levantamento e 

elaboração do histórico de progressão. 

3 
 

20 PROTOCOLO Envio à CGP/SEAD. 

4 
 

1 NUPES 
Encaminha à UCADA para ciência do 

Servidor 

5 
 

5 UCADA 
Convoca o Servidor e encaminha para o 

guichê para entrega 

6 
 

1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ NUPES 

Entrega ao Servidor o histórico de 

progressão 

 

13. INCLUSÃO DE DEPENDENTES 

 O que é?  

- Inclusão dos dependentes do Servidor em seus assentos funcionais. 
 

 Legislação: 

- Art. 224, parágrafo único – Lei 066/93. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Certidão de Nascimento com CPF (recém-nascido) ou Documento de Adoção; 
 
- CPF (do enteado maior de 18 anos e cônjuge ou companheiro(a)); 
- Certidão de casamento ou Declaração de União Estável registrada em cartório 

(cônjuge ou companheiro (a)); 
- Declaração da Instituição de Ensino contendo nome da instituição, matrícula, curso e 

semestre que está cursando (filho ou enteado maior de 18 anos estudante); 
- RG, CPF do Servidor solicitante. 
 

 Como ocorre? 
 
 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 
To
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is

 
 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte Nº processo: 

13 
Proposta 

x 
Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: MARGOT 
 

Arquivo provisório Setor UCADA 
 

Arquivo definitivo  Assunto: INCLUSÃO DE DEPENDENTES 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

De posse de todos os documentos obrigatórios, 

solicita a inclusão diretamente no guichê SUPER 

FÁCIL EDUCAÇÃO / UCADA. 

2 
 

 - 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

Faz a análise dos documentos apresentados e 

executa a operação no sistema. Imprime 

comprovante da inclusão e entrega ao Servidor. 

Arquiva o processo (ou documentos) na pasta 

funcional do Servidor. Processo finalizado. 

3  - 
UCADA 

Arquiva o processo (ou documentos) na pasta 

funcional do Servidor. Processo finalizado. 

 

14. LICENÇA MATERNIDADE 

 

 O que é? 

- Licença concedida à Servidora gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 
sem prejuízo da remuneração.  

 

 Legislação: 

- Lei nº 0066/93 – Art. 229; 

 Quais os documentos obrigatórios? 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Formulário específico, devidamente preenchido, obtido na Unidade de Cadastro – 

UCADA, que deverá ser entregue posteriormente à AMPREV; 
- Certidão de nascido vivo; 
- Certidão de nascimento. 
 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

T
o
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is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

14 

Proposta 
x 15 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NUBIA 
 

Arquivo provisório  Setor NUPES 
 

Arquivo definitivo  Assunto: LICENÇA MATERNIDADE 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

AMPREV 

A Servidora protocola o formulário 

acompanhado dos documentos na AMPREV; 

2 
 

 

15 

 

 

AMPREV 

 

A AMPREV designará data para o 

atendimento da Servidora, onde serão dados 

os devidos encaminhamentos referentes ao 

afastamento legal da Servidora; 

3 
 - 

 

UNIDADE 

DE 

LOTAÇÃO 

De posse do documento recebido na 

AMPREV, a Servidora deverá apresentar 06 

(seis) cópias na sua unidade de lotação, para 

que possam ser anexadas às folhas de ponto 

pelo período do afastamento. 

 

 Observações: 

- A licença gestante poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica;  
- No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto; 
- No caso de natimorto, decorrido de 30 (trinta) dias do evento, a Servidora será 
submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício; 
- No caso de aborto atestado por médico oficial, a Servidora terá direito a 30 (trinta) dias 
de repouso remunerado; 
- Após o término da Licença Maternidade, a Servidora deverá se apresentar diretamente 
na sua unidade de lotação, sem necessidade de apresentação de nova carta, expedida 
pela UCOLOM; 
- Sempre que a licença maternidade coincidir com o período de férias, a Servidora deverá 
solicitar o período de gozo no Núcleo de Pessoal-NUPES;  
apresentando atestado da AMPREV e documento pessoal com foto, para regularização 
do usufruto. 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

15. LICENÇA MATERNIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO 

 

 O que é? 

- Licença concedida à Servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 

sem prejuízo da remuneração.  

 Legislação: 

- Art. 392, Decreto Lei nº5452/43(CLT). 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Atestado Médico de 120 dias; 
- Comprovante de nascido vivo; 
- Documentos Pessoais. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

15 

Proposta 
x 15 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: NUBIA 

 

Arquivo provisório  Setor NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: LICENÇA MATERNIDADE – ACT 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

A Servidora deverá protocolar o pedido de 

licença no Núcleo de Pessoal, munida dos 

documentos obrigatórios; 

2 
 

 
12 NUPES 

O NUPES instruirá o processo e encaminhará 

à Unidade de Pagamento – UPAG, para as 

providências necessárias. 

3  2 UPAG 
Realizará as providências cabíveis quanto a 

usufruto. 

 

 Observações: 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Considerando que a Servidora presta serviço ao Governo do Estado por meio de 

Contrato Temporário, é necessário que informe seu estado gravídico o quanto antes ao 
Núcleo de Pessoal-NUPES para que seja evitado eventual Distrato, resguardando a 
continuidade do contrato pelo prazo da Lei. 

16. LICENÇA ADOTANTE 

 

 O que é? 

- Licença concedida ao Servidor que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção. 

 Legislação: 

- Lei nº 0066/93 – Art. 232; 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Certidão de Nascimento; 
- Sentença que profere a adoção; 
- Termo judicial de guarda ao adotante ou guardião. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

16 

Proposta 
x 16 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NUBIA 

 

Arquivo provisório  Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo Assunto: LICENÇA ADOTANTE 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/

NUPES 

Recebe documentação e encaminha para 

NUPES. 

2 
 

 
5 NUPES 

Analisa, faz a instrução e encaminha para a 

SEAD. 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 
 

 
20 SEAD 

Recebe o processo, analisa e emite a 

documentação necessária para a concessão 

da licença (portaria). 

 

 Observações: 

- No caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança com até 01 (um) 
ano de idade, o período de licença será de 180 (cento e oitenta) dias; 

- No caso de adoção ou guarda judicial de criança para fins de adoção a partir de 01 (um) 
ano até 04 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 90 (noventa) dias; 

- No caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança a partir de 04 
(quatro) anos até 08 (oito) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) 
dias; 

- A guarda judicial pura, não favorece à Servidora, o direito à licença maternidade, uma 
vez, que não há destituição de pátrio poder. 

 

17. LICENÇA PATERNIDADE 

 

 O que é? 

- Licença de 15 (quinze) dias consecutivos, concedida ao Servidor pelo nascimento ou 

adoção de filhos. 

 Legislação: 

- Lei nº 0066/93 – Art. 230. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Certidão de Nascimento; 
- Sentença que profere a adoção; 
- Termo judicial de guarda ao adotante ou guardião, enquanto tramita o processo de 

adoção. 
 

 Como ocorre? 

 

 

 

 

 



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Fluxograma Vertical 

Sí
m

b
o

lo
s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte Nº processo: 17 Proposta x Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  LOURIVAL 

 

Arquivo provisório Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: LICENÇA PATERNIDADE 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO / 

ESCOLA 

- O Servidor deverá comparecer em seu 
local de trabalho e apresentar a 
documentação necessária para que seja 
anexada à sua folha de ponto; 

2 
 

 - 

UNIDADE DE 

LOTAÇÃO / 

ESCOLA 

O chefe imediato deverá anexar à sua 

folha de ponto do Servidor a 

documentação e entregar a UFREQ. 

 

 Observações: 

- A guarda judicial pura, não favorece ao Servidor, o direito à licença paternidade, uma 
vez, que não há destituição de pátrio poder; 

- Caso a licença paternidade coincida com período de férias, o Servidor deverá solicitar 
pedido de gozo através de requerimento entregue no protocolo geral da SEED, 
juntamente aos documentos obrigatórios;  

- Sem necessidade de entrada via Super Fácil Educação. 

18. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA (DESCOMPATIBILIZAÇÃO) 

 

 O que é? 

- Licença concedida ao Servidor para candidatar-se a cargo eletivo, sem remuneração, 
durante o período que mediar entre sua escolha em conversão partidária como candidato 
a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. 

 

 Legislação: 

- Lei nº 0066/93 – Art. 100, § único. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

- Documento com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Relação de vínculo – SEED emitirá; 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Certidão de filiação partidária emitida pela Justiça Eleitoral; 

- Ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, devidamente 

rubricada pela Justiça Eleitoral (Prazo: até o 5º (quinto) dia útil contado a partir da data da 

escolha dos candidatos); 

- Requerimento de registro de candidato (Prazo: até 15/08/2018 – data limite conforme 

ordenamento jurídico eleitoral); 

- Certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do período de registro de sua 

candidatura, inclusive se impugnado (Prazo: até o dia 14 de setembro de 2018); 

- Certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a interposição de recurso, perante 

o Tribunal Regional Eleitoral – TER, da decisão que indeferiu o registro de sua 

candidatura (Prazo: até o 3º (terceiro) dia útil do protocolamento do recurso); 

- Certidão expedida pela Justiça Eleitoral atestando a interposição de recurso, perante 

o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, da decisão que indeferiu o registro de sua 

candidatura: até o 3º (terceiro) dia útil do protocolamento do recurso; 

- Pedido de dispensa da função gratificada (FGI) ou exoneração de cargo 

comissionado (CDI/CDS), se exercer a partir do dia imediato ao do registro da 

candidatura. 

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

18 

Proposta 
x 22 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  NUBIA 

 

Arquivo provisório Setor  NUPES 

 

Arquivo definitivo 
 Assunto: LICENÇA PARA ATIVIDADE 

POLÍTICA 

(DESCOMPATIBILIZAÇÃO) 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 

 

1 
NUPES/ 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 

Recebe e protocola a entrada de documentos 
(processo), capeia, enumera e encaminha 
Unidade de Comunicações administrativas 
para encaminhar a SEAD.  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

2 

 

2 PROTOLOCO Encaminha a SEAD. 

3  10 SEAD 

Recebe, analisa, providencia a Portaria para 
Atividade Politica (Descompatibilização) e 
envia Unidade de Comunicações 
administrativas/SEED. 

4  2 PROTOLOCO Recebe e encaminha a UCADA . 

5  5 UCADA Recebe, convoca o(a) Servidor(a). 

6  1 
PROTOCOLO 

SUPER 
FÁCIL/UCADA 

Entrega a Portaria de Descompatibilização.  

7  1 UCADA 

 
Baixa no E-doc e arquiva na pasta funcional 
do Servidor. 
 

 

19. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA 

 

 O que é? 

- Licença concedida ao Servidor que busca concorrer a cargo eletivo, atendendo a 
recomendação da Legislação Eleitoral, que trata como situação de inelegibilidade o não 
afastamento do Servidor público, três meses antes do pleito. 

 

 Legislação: 

- Art. 100 da Lei nº 0066/93. 

 Quais os documentos obrigatórios?  

- Comprovante de residência; 
- Cópia do RG e CPF; 
- Requerimento devidamente preenchido; 
- Comprovação de escolha de seu nome em convenção partidária; 
- Documento comprobatório do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral; 
- Cópia da ata da Assembleia Geral Ordinária da eleição que escolheu o Servidor para 

o cargo eletivo. 
 

 Como ocorre? 
 
 
 
 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Fluxograma Vertical 
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o
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

19 

Proposta 
x 23 Dias 

 

Execução ou Inspeção 
Efetuado 

por: 

 NUBIA 

 

Arquivo provisório  Setor NUPES 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: LICENÇA PARA ATIVIDADE 

POLÍTICA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 
PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

Recebe e protocola a entrada de 
documentos (processo), capeia, 
numera e encaminha Unidade de 
Comunicações administrativas para 
encaminhar a SEAD.  

2 

 

2 PROTOCOLO Encaminha a SEAD. 

3  10 SEAD 

Recebe, analisa, providencia a Portaria 
de Licença para Atividade Política e 
envia Unidade de Comunicações 
administrativas/SEED. 

4  2 PROTOCOLO Recebe e encaminha a UCADA.  

5  2 UCADA Recebe, convoca o(a) Servidor(a).  

6  5 
SUPER FÁCIL 
EDUCAÇÃO / 

UCADA 

Entrega a Certidão de Averbação de 
Tempo de Serviço. 

7  1 UCADA 

 
Baixa no E-doc e arquiva na pasta 
funcional do Servidor. 
 

 

20. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO, ESTÁGIO, PÓS-GRADUAÇÃO 

E ESPECIALIZAÇÃO. 

 

 O que é? 

- O Servidor poderá obter licença remunerada para realizar aperfeiçoamento, estagio, 

pós-graduação ou especialização, a juízo da administração. 

 Legislação: 

- Art. 93 e Art.112 da Lei nº 0066/93 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

- Documento com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF; 
- Comprovante de residência; 
- Comprovante de aprovação por parte da Instituição onde pleiteia a pós-graduação; 
- Portaria de Homologação de Estágio Probatório; 
- Declaração CGE nada consta; 

- Justificativa da importância da pós-graduação pleiteada para o desempenho de 
suas atribuições funcionais; 
- Período da licença; 
- Matriz curricular do curso. 
 

 Como ocorre? 
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Análise ou operação 

To
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is
 

Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

20 

Proposta 
x 45 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: NUBIA 

 

Arquivo provisório  Setor: NUPES 

 

Arquivo definitivo 
 Assunto: LICENÇA PARA 

APERFEIÇOAMENTO (ESTUDOS) 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/ 

NUPES 

Recebe a documentação do Servidor e 

esclarece que o mesmo deverá aguardar 

em exercício a concessão da licença, em 

seguida encaminhar para NUPES. 

2 

 

 1 NUPES 

Analisa e faz a instrução processual. 

Encaminha para UCADA, afim de apurar se 

não houve processo de liberação de licença 

para o Servidor anteriormente, a UFREQ 

para anexar as 03 ultimas folhas de ponto 

afim de comprovar o labor, e por fim para 

UCOLOM para que emita parecer técnico 

se o afastamento do Servidor ocasionará 

carência.  

3 
 

 
5 UCADA 

Faz a análise na pasta do Servidor para 

verificar se o mesmo já usufruiu de alguma 

licença. Ato continuo, encaminha para   

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
UFREQ. 

4 
 

 
5 UFREQ 

Anexa as cópias das 03 ultimas folhas de 

ponto do Servidor. Ato continuo, 

encaminha para UCOLOM.  

5 

 

 
5 UCOLOM 

Emite parecer técnico informando se o 

afastamento do Servidor ocasionará 

carência no local onde atua e no município 

para qual prestou concurso público. 

Retorna o processo para o NUPES. 

6  1 NUPES 
Encaminha o processo instruído para a 

SAGEP, para decisão. 

7 
 

2 SAGEP 

Toma conhecimento e decide. Em caso de 

deferimento encaminha o pedido para 

SEAD. 

(em caso de indeferimento encaminha para 

UCADA para dar ciência ao Servidor e 

anexar na pasta do mesmo). 

8  5 SEAD 

Recebe o processo, analisa e emite 

manifestação apontando a legalidade do 

pleito. Em seguida encaminha para a Escola 

de Administração Pública - EAP para análise 

documental. 

9  5 EAP 

Faz a análise documental e emite parecer 

técnico, em seguida encaminha para 

Procuradoria Geral do Estado-PGE para 

emitir parecer jurídico.  

10  10 PGE Emite parecer jurídico e retorna para EAP. 

11  5 EAP 
Providencia a publicação de decreto 

liberatório. 

 

 Observação: 

- O Servidor deverá aguardar em exercício a concessão da Licença; 

- Somente poderão ser licenciados os Servidores em cargo de provimento efetivo, sendo 

providos conforme o § 3º do art. 3º da presente lei; 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Não se concederá a presente licença ao Servidor que esteja respondendo a processo 

administrativo; 

- O disposto nesta seção não se aplica ao Servidor em estágio probatório; 

- A licença não perdurará por tempo superior a 02 (dois) anos e só poderá ser renovada 

depois de decorridos 02 (dois) anos do termino da anterior, qualquer que seja o tempo 

de licença; 

- O Servidor deverá depois de terminada a licença, prestar serviços ao Estado na sua 

respectiva área de atuação, durante igual tempo de duração da licença a que fez jus. 

21. LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CONJUGE OU 

COMPANHEIRO 

 

 O que é? 

- Licença concedida ao Servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for 
deslocado para a região do Estado ou do país, para outra localidade do território 
nacional, para o exterior ou para o exercício eletivo. 

 

 Legislação: 

- Art. 97 da lei nº 0066/93. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Cópia do comprovante de residência; 
- Cópia do RG e CPF; 
- Comprovação da relação conjugal; 
- Ato que comprove o deslocamento do cônjuge ou companheiro. 
 
 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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m

b
o
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s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

21 
Proposta x 10 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:   
 

Arquivo provisório  Setor  UNIDADE DE PAGAMENTO 
 

Arquivo definitivo 

 Assunto: LICENÇA POR MOTIVO DE 

AFASTAMENTO DO CÔNJUGE 

OU COMPANHEIRO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

6 NUPES 

Encaminhar o processo instruído com análise e 

manifestação técnica à SAGEP para decisão quanto 

ao DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

 
 

3 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à SEAD para 

providências. Caso de INDEFERIMENTO encaminha 

para UCADA para notificação e ciência do Servidor. 

 

 Observação: 

- O Servidor deverá aguardar em exercício a concessão da Licença; 
- Esta licença será concedida mediante o pedido devidamente instruído que deverá ser 

renovado de 2 (dois) em 2 (dois) anos. 

 

22. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA 

 

 O que é? 

- Essa licença poderá ser concedida ao Servidor, após comprovação, por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, do padrasto ou madrasta, dos filhos, dos 
enteados, de menor sob sua guarda ou tutela, dos avós e dos irmãos menores ou 
incapazes, mediante comprovação por Junta Médica Oficial. 

 

 Legislação: 

- Art. 95 e 96 da Lei nº 0066/93. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- RG e CPF; 
- Comprovação de parentesco; 
- Comprovação da Doença do familiar (atestado médico oficial e avaliação realizada 

pela junta médica). 
 

 Como ocorre? 
 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

22 

Proposta 
x 12 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NÚBIA 
 

Arquivo provisório  Setor NUPES 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: LICENÇA POR MOTIVO DE 

DOENÇA EM PESSOA DA 

FAMÍLIA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

3 NUPES 

Encaminha o processo instruído com análise e 

manifestação técnica à SAGEP para decisão 

quanto ao DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

3  2 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à SEAD para 

providências. Caso de INDEFERIMENTO 

encaminha para UCADA para notificação e 

ciência do Servidor. 

4 
 

5 UCADA 
Caso indeferido, a unidade notifica convoca o 

Servidor. 

5 
 

1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

Cientifica o Servidor da decisão e encaminha o 

processo para arquivamento.  

 

 Observação: 

- O Servidor deverá aguardar em exercício a concessão de licença, salvo doença 
comprovada que o impeça de comparecer ao serviço, hipótese em que o prazo da 
licença começará correr a partir do impedimento; 

- A licença somente será deferida se a assistência direta do Servidor for indispensável e 
não puder ser prestado simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser 
apurado através de acompanhamento social; 

- A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 
(noventa) dias, podendo ser prorrogada por mais 90 (noventa) dias, mediante parecer 
da junta medica, e exercendo este prazo sem remuneração. 

 

23. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

 

 O que é? 

- Beneficio estatutário que faz jus o Servidor, garantindo-lhe o direito de usufruir de 03 
(três) meses de Licença a cada 05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem 
prejuízo da remuneração. 

 

 Legislação: 

- Art. 101 a 106 da Lei nº 0066/93. 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Atos de afastamento (se houver);  
- Declaração de nada consta CGE; 
- Ofício da direção encaminhando o Servidor para a Licença; 
- Portaria de homologação do Estágio Probatório (1ª Licença); 
- Portaria da última Licença Prêmio. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

23 

Proposta 
x 60 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  NUBIA 
 

Arquivo provisório  Setor:  NUPES 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: LICENÇA PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 SERVIDOR 

Munido das documentações obrigatórias, solicita a 

licença diretamente ao NUPES, de acordo com o 

cronograma de entrega de documentação. 

2 
 

 20 NUPES 

Finaliza a instrução do processo com dados 

referentes às faltas e possíveis afastamentos do 

Servidor e assim realizar a análise do interesse da 

administração em atender a solicitação pelo 

provimento e/ou improvimento. Encaminha para a 

SAGEP. 

3  3 SAGEP 

Recebe o processo para homologação 

(deferimento e/ou indeferimento). Retorna ao 

NUPES para os devidos encaminhamentos. 

4 
 

1 NUPES 

Encaminhar o processo homologado à SEAD em 

caso de DEFERIMENTO e à UCADA em caso de 

INDEFERIMENTO. 

5 
 

2 UCADA 

Indeferido o processo, a UCADA recebe do NUPES, 

convoca o Servidor para ciência da decisão 

administrativa e arquiva. Processo finalizado. 

6 
 

1 PROTOCOLO 

Deferido o processo, o PROTOCOLO recebe do 

NUPES e encaminha à SEAD, para elaboração da 

Portaria de Concessão da Licença. 

7 
 

30 PROTOCOLO 
Recebe o processo com a Portaria de Concessão e 

encaminha à UCADA para entrega ao Servidor. 

8 
 

2 UCADA 
Convoca o Servidor para entrega da Portaria e 

arquiva o processo. Processo finalizado. 

 

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Observação 

- O Servidor deverá aguardar em exercício a concessão da Licença; 
- Se deferida a concessão da licença Prêmio, a portaria será publicada no site da SEAD 

(www.sead.ap.gov.br) onde o Servidor fará a impressão em 3 (três) vias para entregar 
ao seu chefe imediato que anexará ao ponto diário. 

24. PARCELAS TRABALHISTAS DE CARGO COMISSIONADO 

 

 O que é? 

- Indenização paga a Servidores de cargos administrativos após o término do exercício 
do respectivo cargo. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Comprovante de conta bancária; 
- Cópia do RG e CPF; 
- Cópia do comprovante de residência. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

24 

 

Proposta 
x 20 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: MARTH 
 

Arquivo provisório Setor UPAG 
 

Arquivo definitivo  Assunto: PARCELAS TRABALHISTAS DE 

CARGO COMISSIONADO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UPAG 

Preenche o requerimento padrão anexando a 

documentação obrigatória junto a UPAG. 

2 
 

 
1 UPAG 

Anexa o mapa de informações obrigatórias (férias), 

informando se existe débito do Estado com o 

Servidor ou vice-versa. Faz os procedimentos 

necessários e retorna ao NUPES com o mapa de 

informações solicitadas. 

3 
 

1 NUPES 

Finaliza a instrução do processo com 

preenchimento do mapa de informações 

obrigatórias (férias) para encaminhamento para 

autorização à SAGEP. 

  

  

  

http://www.sead.ap.gov.br/


 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

4 
 

1 SAGEP 

Autoriza e encaminha conforme a fonte de 

pagamento ( UPAG para FUNDEB ou SEAD para não 

FUNDEB). 

5 
 

15 PROTOCOLO 

Após o pagamento realizado pela CGP/SEAD, o 

PROTOCOLO recebe o processo e encaminha para a 

UCADA, para arquivamento. 

6 
 

1 UCADA 
Recebe e arquiva o processo na pasta funcional do 

Servidor. Processo finalizado. 

 

 Observação: 

- Compete à SEAD efetuar pagamento das Parcelas Trabalhistas em casos de fonte de 
pagamento não FUNDEB, não sendo da responsabilidade desta SEED o prazo para 
execução do pagamento. 

25. PROGRESSÃO VERTICAL 

 

 O que é? 

- É a evolução do profissional da educação para o padrão de vencimento imediatamente 
superior, dentro da mesma classe e nível, observados os seguintes requisitos: 

I - o interstício de 18 (dezoito) meses de efetivo exercício; 
II – a avaliação de desempenho; 
III - não ter ausência injustificada ao serviço no período; 
IV - não ter sofrido penalidade disciplinar no período. 

 

 Legislação: 

- Lei nº 2394/2019. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Documento de identificação básica, com foto (R.G., C.N.H., CTPS e outros); 
- Ficha de Avaliação de Desempenho correspondente ao interstício avaliado, devidamente 

preenchida, com carimbo e assinatura do chefe imediato, as quais deverão ser 
protocoladas no Núcleo de Pessoal; 

- Ofício da Unidade encaminhando as Fichas de Avaliação de Desempenho. 
 

 Como ocorre? 
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Fluxograma Vertical 

Sí
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o
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

25 

Proposta 
x 06 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NÚBIA 
 

Arquivo provisório  Setor  NUPES 
 

Arquivo definitivo  Assunto: PROGRESSÃO FUNCIONAL 

HORIZONTAL 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

 

 

5 NUPES 

Realiza a organização e conferência e 

encaminha as Fichas de Avaliação à SEAD para 

os demais procedimentos.  

 

26. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR/PROFESSOR 

 

 O que é? 

- É a SUBSTITUIÇÃO temporária de professores e pedagogos por seus pares, 
decorrentes do gozo das licenças previstas no Art. 93 da Lei nº. 0066/93. 

 

 Legislação: 
 
- Artigos 22, 23 e 24 DA Lei nº. 0949/05, de 23.12.2005. 
 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- Ofício da Unidade Escolar que necessita da substituição do Servidor; 
- Cópia dos documentos pessoais (RG; CPF).  
 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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m

b
o
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

Rotina: Atual 
 

Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

26 
Proposta x 15 

 

Execução ou Inspeção 
Efetuado 

por: 
NÚBIA 

 

Arquivo provisório Setor NUPES 
 

Arquivo definitivo Assunto: 
SUBSTITUIÇÃO DE 

SERVIDOR/PROFESSOR 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

 

 

5 NUPES 

Publica a abertura do posto de substituição, 

indicando a Escola, disciplina e carga horária e 

no prazo de 05 (cinco) fará a habilitação dos 

interessados. 

  3 UCOLOM 
Informa a necessidade da administração 

quanto á solicitação. 

3 

 

 

 

3 NUPES 

Com a devida instrução, manifestação técnica e 

minuta de Portaria encaminha o processo à 

SAGEP para DEFERIMENTO. 

4  3 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à SEAD para 

providências. Caso de INDEFERIMENTO 

encaminha para UCADA para notificação e 

ciência do Servidor. 

 

 Observação: 

- O pagamento a que faz jus o professor substituto ocorrerá ao final da prestação do 
serviço, com o protocolamento do pedido junto ao NUPES, que deverá estar 
acompanhado de declaração da Unidade Escolar onde trabalhou, informando o 
cumprimento da obrigação e anexando as devidas comprovações. 

 

27. PROGRESSÃO HORIZONTAL E GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO 

 

 O que é? 

- É a evolução do profissional da educação para o nível correspondente à titulação apresentada, 

dentro de sua respectiva classe, mantendo-se o padrão de vencimento do nível anteriormente 
ocupado pelo Servidor, conforme as normas e exigências estabelecidas pelo Ministério da 
Educação e Conselhos Nacional e Estadual de Educação e, quando realizados no exterior, 

devem ser revalidados e/ou reconhecidos por instituição nacional competente. 
 

 Legislação: 

- Lei nº 2394/2019. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Cópia do RG e CPF; 
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- Contracheque atualizado; 
- Cópia do Decreto de Nomeação e Termo de Posse; 
- Cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação civil e contrato de trabalho), caso 

tenha contrato de trabalho com o GEA e/ou EX-IPESAP, se for Servidor dos 992, cópia da 
página de sua absorção pelo Estado; 

- Declaração original da escola ou setor de lotação, contendo cadastro,  carga horária, 
a disciplina (validade: 30 dias); 

-Declaração original da Controladoria Geral do Estado – CGE de NADA CONSTA, 
sobre Processo Administrativo Disciplinar (PAD) (validade: 90 dias); 

- Cópia da Portaria que homologou o Estágio Probatório constando a assinatura da 
Secretária (para Servidores, a partir do Concurso de 2012); 

- Para Graduação: cópia e original do Diploma de Licenciatura; 
- Para Especialização: cópia e original do Diploma de Licenciatura e do Certificado da 

Especialização com histórico; 
- Para Mestrado e Doutorado: cópia e original do Diploma de Licenciatura e do 

Certificado dos cursos de mestrado e doutorado com histórico; 
- Histórico escolar correspondente a cada diploma. 
 

 Como ocorre? 
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Rotina: Atual 
 

Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

27 
Proposta x - 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por: LOURIVAL 
 

Arquivo provisório Setor CPVPEB 

 

Arquivo definitivo Assunto: 

PROGRESSÃO 

HORIZONTAL E 

GRATIFICAÇÃO DE 

TITULAÇÃO 
 

Ord Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

CVEDUC/ 
CPVPEB 

- O Servidor, munido dos documentos 
obrigatórios, deverá protocolar o pedido no 
Conselho Permanente de Valorização 
Profissional e Educação Básica – CPVPEB, que 
adotará as providências necessárias à 
concessão do pedido. 

 

2 
 

 - SEAD - Emissão da Portaria de Progressão. 

 

 Observação: 

- Após publicação em Diário Oficial, a inclusão do percentual de Promoção Funcional aos 
vencimentos do Servidor, será realizada pela SEAD; 

- Trâmite externo, cujo prazo para fica sob responsabilidade do CPVPEB e SEAD; 
- Sem necessidade de entrada via Super Fácil Educação. 
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28. REVISÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES HORISTAS 

 

 O que é? 

- É a solicitação de análise de contagem de carga horária mensal trabalhada, mediante 
comprovação de erro de conferência das horas. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Cópia legível do RG e CPF; 
- Cópia do Ponto; 
- Declaração da Unidade Escolar. 
 

 Como ocorre? 
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is
 

Rotina: Atual 
 

Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

28 
Proposta x 32 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por: Marisa 
 

Arquivo provisório Setor UNIDADE DE PAGAMENTO 

 

Arquivo definitivo Assunto: 
REVISÃO DE PAGAMENTO AOS 

SERVIDORES HORISTAS 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ UPAG 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

 

 

30 UPAG 

Análise e recontagem das horas, caso o Servidor faça 

jus, o lançamento será realizado na abertura da Folha 

do mês subsequente. 

3 
 

1 UCADA Arquivamento. 

 

29. VALE TRANSPORTE 

 

 O que é? 

- É um benefício legal que se destina ao custeio parcial de gastos realizados pelos 
Servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo com transporte coletivo, em seus 
deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa; 

- Tem direito ao benefício, os Servidores estaduais, cargos comissionados e contratos 
temporários. 
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 Legislação: 

- Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. Recomendação nº 001/2015 – MTE 
(Ministério do trabalhado e emprego); 

- Decreto nº 3668 de 17 de julho de 2015 – GEA. 
 

 Quais os documentos necessários? 

- Cópia dos documentos pessoais (RG/CPF); 
- Comprovante de endereço; 
- Declaração de lotação comprovando carga horária. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte  Nº processo: 

29 

Proposta x 
06 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NÚBIA 
 

Arquivo provisório Setor  NUPES 
 

Arquivo definitivo Assunto: VALE TRANSPORTE 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola a solicitação. 

2 

 

 

 

5 NUPES 
Análise e encaminhamento da documentação à 

SEAD para inclusão e/ou exclusão. 

 

30. VACÂNCIA 

 

 O que é? 

 

- É a abertura de cargo no quadro de pessoal do Estado, permitindo o preenchimento 
de cargo vago e decorrerá: 
  Posse em outro cargo inacumulável; 

  Recondução; 

  Promoção;  

  Readaptação; 

  Aposentadoria; 

  Exoneração; 

  Demissão; 
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  Falecimento; 

  Ascensão. 

 

 Legislação: 

- LEI N° 066/93 – Capitulo V art. 43 ao 47. 

- ART. 33 da lei Numero 8.112/90.  

 

 Documentos Obrigatórios 

-Copia dos documentos pessoais; 

- Copia do Decreto de nomeação e Termo de Posse; 

- Termo de compromisso isentando o estado de qualquer responsabilidade de seus 

respectivos débitos (se houver desconto no contracheque;  

- Transcrever no requerimento (padrão SEED) quando deseja a vacância; 

- Cópia do ultimo contracheque; 

- Cópia dos últimos três pontos diários; 

- Justificativa do motivo de pedido de vacância. 

 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

To
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is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

30 

Proposta x 
20 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado 

por: 

 NUPES 

 

Arquivo provisório Setor  NUPES 
 

Arquivo definitivo Assunto: VACÂNCIA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola solicitação da Licença. 

2 
 

 
3 NUPES 

Recebe e encaminha o processo à UCOLOM, UPAG e 

UFREQ. 

3  3 UCOLOM 
Informa a necessidade da administração quanto à 

concessão da vacância ao Servidor. 

4  3 UPAG Informa se existe débito do Servidor ao erário público. 

5  3 UFREQ Anexar cópia dos últimos 03 (três) pontos diários. 
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6 
 

4 NUPES 

Encaminhar o processo instruído com análise e 

manifestação técnica à SAGEP para decisão quanto ao 

DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

7  3 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à SEAD para providências. 

Caso de INDEFERIMENTO encaminha para UCADA 

para notificação e ciência do Servidor. 

 

31. TRANSFERÊNCIA DE MUNICÍPIO 

 

 O que é? 

 

- É a movimentação do Servidor de um município para outro com abertura de cargo no 
quadro de pessoal do Estado, permitindo o preenchimento de cargo vago. 

 

 Legislação: 

- Lei N° 066/93. 

- Lei N 8.112/90.  

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

31 

Proposta 
x 16 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  DANILA 
 

Arquivo provisório  Setor UCOLOM 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: TRANSFERÊNCIA DE 

MUNICÍPIO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UCOLOM 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola solicitação de transferência de 

município, com exposição de motivos. 

3 
 

2 UCOLOM 

Informar se a saída do Servidor ocasionará 

carência na Unidade Escolar a qual encontra-

se lotado e se há carência da disciplina do 

mesmo no município pleiteado para 

transferência. Encaminha para UFREQ 

4 
 

2 UFREQ 

Anexa as 03 (três) últimas folhas de ponto do 

Servidor comprovando o labor, ato contínuo, 

encaminha ao NUPES para análise. 
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5 
 

2 NUPES 

Encaminhar o processo instruído à SAGEP 

para análise e parecer quanto ao 

DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

6  2 SAGEP 

Análise do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à UCOLOM para 

lotação do Servidor. Caso de INDEFERIMENTO 

encaminha para UCADA para notificação ao 

Servidor. 

7 
 

3 UCOLOM 

Realizar a lotação; emitir carta de 

apresentação; receber carta de confirmação 

devidamente assinada, carimbada e datada 

pelo chefe imediato; anexar cópia ao 

processo e encaminhar ao guichê Super Fácil, 

para entrega de carta de apresentação. 

8  3 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCOLOM 

Entrega Carta de Apresentação ao Servidor. 

10 
 

1 UCADA 
Fazer registro interno e anexar à pasta 

funcional do Servidor. Processo finalizado. 

32. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES  

 

 O que é? 

- É a licença sem vencimento para tratar de interesses particulares que o Servidor poderá 

obter, a juízo da administração. 

 Legislação: 

- LEI N° 066/93 – Capitulo IV art. 107 ao 110. 

 

 Documentos obrigatórios? 

- Cópia dos documentos pessoais; 
- Cópia do Decreto de nomeação e Termo de Posse; 
- Requerimento com a justificativa da Licença; 
- Termo de compromisso isentando o estado de qualquer responsabilidade de seus 

respectivos débitos (se houver desconto no contracheque). 

 

 Como ocorre? 

Fluxograma Vertical 
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To
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is
 Rotina: Atual   

Total 

Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

32 
Proposta x 

20 

dias 
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33. ALTERAÇÃO/AUMENTO OU REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

 O que é? 

- É alteração de aumento ou redução da carga horária do professor de acordo com os 

regimes de 20 e 40 horas. 

 Legislação: 

- LEI N° 0949/2005 – Capitulo III art. 21. 

 

 Documentos obrigatórios: 

- Copia dos documentos pessoais;  

- Copia do decreto de nomeação e termo de posse. 

 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: NUBIA 
 

Arquivo provisório  Setor NUPES 

 

Arquivo definitivo  Assunto: 

LICENÇA PARA 

TRATAR DE 

INTERESSES 

PARTICULARES  

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 

 

1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

NUPES 

Munido de toda a documentação necessária, protocola 

solicitação da Licença. 

2 

 

3 NUPES 
Recebe e encaminha o processo à UCOLOM, UPAG e 

UFREQ. 

3  3 UCOLOM 
Informa a necessidade da administração quanto à 

concessão da Licença ao Servidor. 

4  3 UPAG Informa se existe débito do Servidor ao erário público. 

5  3 UFREQ Anexar cópia dos últimos 03 (três) pontos diários. 

6 
 

4 NUPES 

Encaminhar o processo instruído com análise e 

manifestação técnica à SAGEP para decisão quanto ao 

DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

7  3 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do DEFERIMENTO, 

encaminhar à SEAD para providências. Caso de 

INDEFERIMENTO encaminha para UCADA para notificação 

e ciência do Servidor. 
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 Como ocorre? 

 
Fluxograma Vertical 

Sí
m

b
o

lo
s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

33 

Proposta 
x 12 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: DANILA 
 

Arquivo provisório  Setor UCOLOM 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: ALTERAÇÃO/REDUÇÃO DE 

CARGA HORÁRIA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL/ 

UCOLOM 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola solicitação de alteração de carga 

horária. 

2 

 

3 UCOLOM 

Informa a necessidade da administração quanto 

à alteração (aumento/ redução) da carga horária 

do Servidor. 

3 
 

5 NUPES 

Encaminhar o processo instruído com análise e 

manifestação técnica à SAGEP para decisão 

quanto ao DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

4  3 SAGEP 

Análise e decisão do processo. Quando do 

DEFERIMENTO, encaminhar à SEAD para 

providências. Caso de INDEFERIMENTO 

encaminha para UCADA para notificação e 

ciência do Servidor. 

 

 Observação: 

A efetivação se realiza a partir da assinatura de Portaria de aumento/redução da carga 

horária homologada pela Secretaria de Estado da Administração. 

34. AUXÍLIO FUNERAL 

 

 O que é? 

- O auxílio funeral é um valor destinado à família do falecido e que deverá ser 
empregado para o custeio dos serviços relacionados, como sepultamento, 
translado do corpo e cerimônias de homenagem. 

 
 Legislação: 
 
- Art. 241, Lei nº 8112/90 
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 Quais os documentos obrigatórios? 
 

- Documento com foto e CPF, comprovante de residência (original e cópia). do(a) 

solicitante, cópia do extrato bancário;  

- Recibos e notas fiscais das despesas, bem como a certidão de óbito. 
 

 Como ocorre? 

 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

34 

Proposta 
x 36 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NUBIA 
 

Arquivo provisório  Setor NUPES 
 

Arquivo definitivo  Assunto: AUXÍLIO FUNERAL 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 
PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 
NUPES 

Recebe e protocola a entrada de documentos 
(processo), encapea, enumera e encaminha à 
SAGEP.  

2 

 

2 SAGEP 
Recebe, analisa e envia para a assessoria de 
orçamento da ADINS para atender a solicitação. 

3  3 ADINS 

Recebe, analisa processo e indica de fonte de 
recursos,  e elabora o despacho, assina, 
encaminha pelo E-doc e envia ao Asses. 
Coord./ADINS. 

4  3 
ASS. 

COORD/ADINS 
Recebe, analisa, assina despacho e E-doc e envia 
ao protocolo ADINS. 

5 
 

3 
PROTOCOLO/    

ADINS 
Recebe e registra a saída do processo para ser 
encaminhado ao GAB/SEED para autorização. 

6  5 GAB/SEED 
 
Recebe, analisa, assina e envia a COFIC. 
 

7  5 COFIC 
Recebe, analisa, providencia o empenho,  liquida e 
PD e encaminha a SAGE. 

8  3 SAGE 

 
Recebe, analisa, encaminha ao GAB/SEED para 
assinatura. 
 

9  5 GAB/ SEED 
Recebe, analisa, assina e encaminha a COFIC para 
pagamento.  

10  3 COFIC 
 
Inseri no sistema (SEFAZ) para efetivação do 
pagamento. 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

11  3 COFIC 

 
Acompanha a comprovação de pagamento e 
arquiva. 
 

 

35. ENQUADRAMENTO 

 

 O que é? 

É o enquadramento funcional do Servidor que está no sistema equivocadamente 

enquadrado em uma carreira/cargo na qual não foi concursado. 

 Legislação: 

- Lei N° 066/93. 

- Lei N 8.112/90. 
 

 Como ocorre? 

 

Fluxograma Vertical 

S
ím

b
o
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s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   Total 

Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

35 

Proposta 
x 4 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório 
 Setor  UCADA 

  
 

Arquivo definitivo  Assunto: ENQUADRAMENTO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

Recebe o Contracheque do Servidor e encaminha 

para UCADA. 

2 
 

 2 UCADA 

Analisa, realiza a operação no sistema e imprime o 

comprovante para ser encaminha ao Super Fácil 

Educação / UCADA. 

3 
 

1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Entrega para o Servidor o documento e retorna. 

4 
 

- UCADA 
Arquiva na pasta funcional o relatório de 

enquadramento. 

 

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Observação: 

- Haverá casos, dependendo da situação funcional do Servidor, que levará 20 dias para 

término do processo. 

 

36. RESSARCIMENTO DE FALTAS 

 

 O que é? 

- É o pagamento de faltas que foram descontadas do Servidor, mediante comprovação do 
labor ou reposição de aula. 

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 24, §1, da Lei n° 9394 de 20 de dezembro de 1996. 
 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Requerimento padrão; 
- Contracheque que conste os descontos; 
- Ficha de reposição de aula, diário de classe assinado pelo professor, coordenação 

pedagógica e gestão escolar.  
 

 Como ocorre? 

 

Fluxograma Vertical 
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To
ta

is
 

Rotina: Atual 
 

Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

36 
Proposta x 07 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por: Regiane 
 

Arquivo provisório Setor UFREQ 
 

Arquivo definitivo Assunto: RESSARCIMENTO DE FALTAS 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1  1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/

UFREQ 

Recebe e encaminha para UFREQ. 

2 
 

 
2 UFREQ 

Emite parecer técnico e solicita para SAGEP 

autorização para pagamento, uma vez que fora 

comprovada a reposição da aula.   

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 
 

 
2 SAGEP 

Recebe a solicitação, e decide pelo deferimento 

ou indeferimento. No caso de deferimento 

encaminha para UPAG. 

4 
 

 1 UPAG 

Realiza a inclusão dos valores a serem ressarcidos 

no contracheque do Servidor. Ato continuo 

encaminha para UCADA para arquivar na pasta do 

Servidor. 

5 
 

 
1 UCADA Arquiva o processo na pasta do Servidor. 

 

 Observação: Em períodos em que a folha de pagamento estiver em processamento, o 

ressarcimento será incluído no mês posterior. 

37. DESBLOQUEIO DE SENHAS 
 

 O que é? 

 

- É o procedimento solicitado pelo Servidor para que seja efetivado o desbloqueio da 

senha mediante apresentação de documentos que comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

- Documento com foto e CPF. 

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte  Nº processo: 

37 

Proposta x 
Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor  UNIDADE DE CADASTRO 
 

Arquivo definitivo  Assunto: DESBLOQUEIO DE SENHA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1  - 
PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Munido de documentação obrigatória, solicita o 

serviço diretamente ao PROTOCOLO SUPER FÁCIL 

/ UCADA.  

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Efetua a análise dos documentos apresentados e 

inicia os procedimentos para desbloqueio de 

senha.  

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Acessa o sistema para disponibilizar ao Servidor o 

desbloqueio de sua senha. 

4 
 

 - SERVIDOR 
Inserir nova senha, pessoal e intransferível, no 

sistema. 

5 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Inserir o registro do atendimento na planilha de 

controle interno e finalizar o procedimento. 

 

38. CADASTRO DE SENHAS 
 

 O que é? 

 

- É o procedimento solicitado pelo Servidor para que seja efetivado o cadastro da 

senha mediante apresentação de documentos que comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

- Documento com foto e CPF. 

 

 Como ocorre? 
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Rotina: Atual 
 

Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

38 
Proposta x Imediato 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por: FAUSTA 
 

Arquivo provisório Setor UNIDADE DE CADASTRO 
 

Arquivo definitivo Assunto: CADASTRO DE SENHA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1  - 
PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 
UCADA 

Munido de documentos obrigatórios, solicita 

diretamente na PROTOCOLO SUPER FÁCIL / UCADA. 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Efetua a análise dos documentos apresentados e inicia 

os procedimentos para cadastro de senha. 

3 
 

 
- SERVIDOR 

Deve acessar o sistema, comprovando o cadastro 

através de teste no Portal. 

4 
 

 - 
PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Inserir o registro do atendimento na planilha de 

controle interno e finalizar o procedimento. 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

39. CADASTRO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO (NOVOS 

CONCURSADOS) 
 

 O que é? 

 

- É o procedimento solicitado para que seja efetivada inclusão do cadastro do Servidor 

do quadro efetivo mediante apresentação de documentos que comprovem a legitimidade 

do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

- RG e CPF; 

- Decreto de Nomeação; 

- Termo de Posse; 

- Comprovante de Residência; 

- Comprovante Bancário (Banco do Brasil); 

- Carta de Apresentação assinada e carimbada pelo Gestor; 

- PIS/PASEP. 

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

39 

Proposta x 
4 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor UCADA 
 

Arquivo definitivo 

 Assunto: CADASTRO DE 

SERVIDOR DO QUADRO 

EFETIVO (NOVOS 

CONCURSADOS) 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 
PROTOCOLO 
SUPERFACIL / 

UCADA 

Munido de todos os documentos obrigatórios, 

solicita a inclusão de cadastro diretamente na 

UCADA. 

2 
 

 
1 UCADA 

Análise dos documentos originais e cópias; 

carimbo de CONFERE COM O ORIGINAL. 

Encaminha para a UPAG, para inclusão do 

vínculo/matrícula. 
  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 
 

 
1 UPAG 

Recebe o processo e providencia a inclusão 

do vínculo do Servidor no sistema. Após o 

procedimento necessário, devolve a pasta do 

Servidor para a UCADA. 

4 
 

 1 UCADA 

Recebe da UPAG, dar baixa na planilha 

interna e realiza o arquivamento da pasta do 

Servidor. Processo finalizado. 

 

 Observação:  

- Apresentar documentos originais e cópias. 

40. CADASTRO DE CARGO COMISSIONADO SEM VÍNCULO 
 

 O que é? 

- É o procedimento solicitado pelo Servidor para que seja efetivada inclusão do 

cadastro do mesmo em cargo comissionado sem vínculo, mediante apresentação de 

documentos que comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- RG e CPF; 

- Decreto de Nomeação; 

- Comprovante de Residência; 

- Comprovante Bancário (Banco do Brasil); 

- Carta de Apresentação assinada e carimbada pelo Gestor; 

- PIS. 

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

40 

Proposta x 
4 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório 
 Setor: 

UNIDADE DE CADASTRO 

 
Arquivo definitivo 

 Assunto: CADASTRO DE CARGOS 

COMISSIONADOS SEM 

VÍNCULO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 
PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Munido de todos os documentos obrigatórios, 

solicita a inclusão de cadastro do cargo 

comissionado sem vínculo diretamente na 

UCADA. 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

2 

 

1 UCADA 

Análise dos documentos originais e cópias; 

carimbo de CONFERE COM O ORIGINAL. 

Encaminha para a UPAG. 

3 
 

1 UPAG 

Recebe o processo e providencia a inclusão do 

vínculo do Servidor no sistema. Após o 

procedimento necessário, devolve a pasta do 

Servidor para a UCADA. 

4 
 

1 UCADA 

Recebe da UPAG, dar baixa na planilha interna 

e realiza o arquivamento da pasta do Servidor. 

Processo finalizado. 

41. CADASTRO DE CARGO COMISSIONADO COM VÍNCULO 
 

 O que é? 

- É o procedimento solicitado pelo Servidor para que seja efetivada inclusão do 

cadastro do mesmo em cargo comissionado com vínculo, mediante apresentação de 

documentos que comprovem a legitimidade do ato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- RG e CPF; 

- Decreto de Nomeação; 

- Comprovante de Residência; 

- Comprovante Bancário (Banco do Brasil); 

- Carta de Apresentação assinada e carimbada pelo Gestor. 

 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

41 

Proposta 
X 4 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor  UCADA 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: CADASTRO DE CARGOS 

COMISSIONADOS COM 

VÍNCULO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

1 
PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL/ 

UCADA 

Munido de todos os documentos obrigatórios, 

solicita a inclusão de cadastro do cargo 

comissionado sem vínculo diretamente na 

UCADA. 

2 

 

1 UCADA 

Análise dos documentos originais e cópias; 

carimbo de CONFERE COM O ORIGINAL. 

Encaminha para a UPAG. 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

3 
 

1 UPAG 

Recebe o processo e providencia a inclusão 

do vínculo do Servidor no sistema. Após o 

procedimento necessário, devolve a pasta do 

Servidor para a UCADA. 

4 
 

1 UCADA 

Recebe da UPAG, dar baixa na planilha 

interna e realiza o arquivamento da pasta do 

Servidor. Processo finalizado. 

42. PARCELA COMPENSATÓRIA 

 

 O que é? 

- É um adicional correspondente a 15% (quinze por cento) incidente sobre o 
vencimento básico do respectivo padrão e classe ocupado pelo Servidor, devida aos 
Profissionais da Educação, que estejam sujeitos a desgaste orgânico e dano 
psicossomático em decorrência do exercício das suas atividades em unidades de ensino 
localizadas em centros de ressocialização de menores e estabelecimentos de reclusão 
penal do Estado.  

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 37, §4, da Lei n° 0949 de 23 de dezembro de 2005, publicada no 
Diário Oficial do Estado n° 3668 de 23.12.2005; 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Carta de apresentação (lotação). 
 

 Como ocorre? 
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Transporte 
Nº processo: 

42 

Proposta 
x 03 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  DANILA 
 

Arquivo provisório  Setor UCOLOM 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: PARCELA 

COMPENSATÓRIA 

 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 

 

1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL 

/ UCOLOM 

Servidor se apresenta no guichê de atendimento 

para receber a carta de apresentação. Atendente 

encaminha carta de apresentação e confirmação 

para UCOLOM. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

2 
 

 
1 UCOLOM 

Recebe carta de apresentação e confirmação, 

elabora memorando para UPAG, com a cópia da 

carta de confirmação, para que realize a inclusão 

da gratificação de parcela compensatória nos 

vencimentos do Servidor, considerando a unidade 

escolar de lotação. 

3 

 

1 UPAG 

Realiza a inclusão da gratificação nos vencimentos 

do Servidor e faz o arquivamento do memorando. 

43. CESSÃO DE SERVIDOR 

 

 O que é? 

- É o ato através do qual o Servidor é colocado à disposição ou cedido para outro 
Órgão ou Entidade, inclusive outros Poderes do Estado, da União e de outros Municípios.  

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 40, §3, da Lei n° 0066 de 03 de maio de 1993, publicada no Diário 
Oficial do Estado, n° 0585 de 13.05.93. 

 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Oficio do Órgão interessado, solicitando o (a) Servidor (a. 
 

 Como ocorre? 
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Transporte Nº Processo:  

43 

Proposta x 
06 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  Danila 
 

Arquivo provisório  Setor UCOLOM 
 

Arquivo definitivo  Assunto: CESSÃO DE SERVIDOR 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL / 

UCOLOM 

Recebe e protocola no E-doc a entrada do 

oficio e encaminha a SAGEP para análise e 

manifestação. 

2 
 

 1 SAGEP 

Encaminha para UCOLOM para informar 

quanto a lotação do(a) Servidor(a) e se a saída 

vai deixar carência. 
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3 
 

 
1 UCOLOM 

Informa a lotação do(a) Servidor(a) a se o 

afastamento vai deixar carência, retorna para a 

SAGEP. 

4 

 

 1 SAGEP 

Decide pelo deferimento ou indeferimento. No 

caso de deferimento, emite ofício colocando o 

Servidor(a) a disposição do órgão requerente, 

retorna o processo para UCOLOM para 

atualização de lotação no sistema SIGRH. 

5 
 

 1 UCOLOM 

Faz atualização do sistema SIGRH e 

encaminha a UCADA, para arquivamento na 

pasta do(a) Servidor(a).. 

6 
 

 
1 UCADA Arquiva o processo na pasta do(a) Servidor(a) 

44. MOVIMENTAÇÃO 

 

 O que é? 

- É a movimentação do Servidor a pedido ou de interesse da administração pública, de 
uma unidade institucional para outra do mesmo órgão, sem alteração de sua situação 
funcional. 

 

 Legislação: 

- Previsto no art. 40, §2, da Lei n° 0066 de 03 de maio de 1993, publicada no Diário 
Oficial do Estado n° 0585 de 13.05.93. 

 

 

  Quais os documentos obrigatórios? 

- Oficio da Unidade Escolar, ou memorando no caso de Setorial, colocando o (a) Servidor 
(a) a disposição. 

 
 Como ocorre? 
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Transporte 
Nº processo: 

44 

Proposta 
x 07 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  DANILA 
 

Arquivo provisório Setor UCOLOM 
 

Arquivo definitivo Assunto: MOVIMENTAÇÃO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 
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1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/ 

UCOLOM 

Recebe e protocola no E-doc a entrada do 

ofício, e encaminha à UCOLOM para 

análise e manifestação. 

2 
 

 
2 UCOLOM 

Faz análise do ofício, e emite declaração 

de deferimento ou indeferimento e 

encaminha a Unidade escolar, com data 

para apresentação do Servidor para o caso 

de deferimento. Durante esse processo, o 

Servidor aguarda em sua unidade escolar. 

3 
 

 
3 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/

UCOLOM 

Servidor se apresenta com uma cópia da 

declaração de deferimento em mãos, para 

receber nova carta de apresentação, 

devendo retornar com a carta de 

confirmação assinada e carimbada pelo 

chefe imediato. Atendente recebe a carta 

de confirmação do Servidor, faz a 

confirmação no sistema SIGRH, e 

encaminha a equipe da UCOLOM para 

arquivamento na pasta do Servidor. 

 No caso de recusa, o atendente deve 

assinar o espaço destinado para recusa na 

carta de apresentação, e encaminhar a 

UCOLOM para abertura de ponto e 

lançamento de falta. 

4 
 

 
1 UCOLOM 

Arquiva 01(uma) via da carta de 

apresentação na pasta do Servidor, e a 

carta de confirmação na pasta arquivo. 

 

45. INDENIZAÇÃO DE PARCELAS TRABALHISTAS 

 

 O que é? 

- Indenização paga a Servidores de contratos administrativos após o término do 
exercício do respectivo contrato. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Comprovante de conta bancária; 
- Cópia do RG e CPF; 
- Cópia do Contrato e Distrato. 
 

 Como ocorre? 
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Fluxograma Vertical 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

45 

Proposta x 
28 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  NUBIA 
 

Arquivo provisório  Setor  NUPES 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: INDENIZAÇÃO DE 

PARCELAS TRABALHISTAS 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

SUPER FÁCIL 
EDUCAÇÃO/ 

NUPES 

Preencher o requerimento de solicitação de 

Indenização de Parcelas Trabalhistas; anexar 

as documentações obrigatórias. Encaminhar 

ao NUPES. 

2 
 

 
1 NUPES 

Recebe e encaminha o processo à UPAG. 

3 
 

 3 UPAG 

Analisa os autos; elabora planilha de cálculo; 

anexa folha avulsa (informações obrigatórias 

para pagamento de parcelas trabalhistas) 

devidamente preenchida; anexa cópia do 

último contracheque, fichas financeiras do 

período do cargo. Retorna o processo ao 

NUPES/UVALFCH. 

4 
 

2 NUPES 

Analisa o período de gozo das férias do 

Servidor informado nas folhas avulsas. 

Encaminha para SAGEP para Autorização. 

5  
1 SAGEP 

Autoriza o pagamento e restitui o processo 

para o NUPES. 

6 
 

7 NUPES 

Encaminha ao PROTOCOLO, para direcionar 

ao DRH/SEAD em casos de pagamento via 

não FUNDEB e para UPAG quando o 

pagamento é via FUNDEB. 

7  
20 PROTOCOLO 

Recebe e encaminha o processo ao 

DRH/SEAD. 

 

 Observação: 

- Compete à SEAD efetuar o cálculo e pagamento das Parcelas Trabalhistas. 

46. REVISÃO DE 13º SALÁRIO  

 

 O que é? 

- É a reanálise dos valores pagos antecipadamente ou no final de cada ano do 13º 

salário. 

 Legislação: 

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Lei 8870/1994 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- Documentos pessoais (RG,CPF); 
- Contracheque. 
 

 Como ocorre? 
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Transporte Nº processo: 

46 

Proposta 
x 15 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  MARISA 
 

Arquivo provisório  Setor  UNIDADE DE PAGAMENTO 
 

Arquivo definitivo  Assunto: REVISÃO DE 13º SALÁRIO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 1 

PROTOCOLO 

SUPER 

FÁCIL/ UPAG 

Munido de toda a documentação necessária, 

protocola solicitação de revisão. 

2 

 

7 UPAG 

Reanálise dos valores, em caso do Servidor 

fazer jus, é realizado o montante com BAC e 

encaminhado à SAGEP para autorização de 

pagamento. 

3  7 SAGEP 

Análise e autorização do pagamento. 

Quando do DEFERIMENTO, encaminhar à 

SEAD para providências. Em caso de 

INDEFERIMENTO, encaminha para UCADA 

para notificação e ciência do Servidor. 

 

47. DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO 

 

 O que é?  

- É a solicitação por parte do servido de desarquivamento de processos na qual é o 
requerente. 

 

 Legislação: 

- LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999, Capitulo XI, Art 56 a 65. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- RG, CPF e comprovante de residência do Servidor solicitante. 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- Justificativa;  
  

 Como ocorre? 
 

Fluxograma Vertical 

S
ím

b
o

lo
s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

47 

Proposta 
x 5 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório Setor UCADA  
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: DESARQUIVAMENTO DE 

PROCESSO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL 

/ UCADA 

Recebe e protocola a entrada de 

documentos (processo) e encaminha à 

Unidade de Cadastro para atendimento da 

solicitação.  

2 
 

 
4 UCADA 

Recebe e analisa, apensa e dar 

prosseguimento do processo conforme o 

prazo. 

 

 Observação: 

- Seguir criteriosamente a ordem, salvo em caso de reajustes pode-se retornar para outro 

setor;  

- Só receber processo se estiver rubricado ou com nome do Servidor, se não devolver ao 

setor de origem;  

- Cumprir o prazo de dias previsto informado, em caso de atraso informar motivos;  

 - Cada setor numerar suas páginas do processo; 

- Em caso de indeferimento pela PGE retornar a origem para correção. 

48. CÓPIA DE PROCESSO 

 

 O que é?  

- É a solicitação da cópia de processos administrativo no qual o Servidor foi o 
requerente. 

 

 Legislação: 

-  Lei nº 12.527/2011. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- RG, CPF e comprovante do Protocolo do processo solicitado.  
 

 Como ocorre? 
 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

To
ta

is
 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

48 

Proposta 
x 7 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor  UCADA 
 

Arquivo definitivo  Assunto: CÓPIA DE PROCESSO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Recebe e protocola a entrada de documentos 

(processo). 

2 
 

 
2 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Encaminha para a equipe técnica da Unidade de 

Cadastro para atender a solicitação. 

3 
 

 
1 UCADA 

Recebe, analisa o pedido, providencia a solicitação, 

convoca e entrega a cópia do processo solicitado.  

4 
 

 
3 UCADA 

Baixa no E-doc e arquiva na pasta funcional do 

Servidor. 

 

 Observações:  

- Seguir criteriosamente a ordem, salvo em caso de reajustes pode-se retornar para outro 

setor;  

- Só receber processo se estiver rubricado ou com nome do Servidor, se não devolver ao 

setor de origem;  

- Cumprir o prazo de dias previsto informado, em caso de atraso informar motivos;  

 - Cada setor numerar suas páginas do processo; 

- Em caso de indeferimento pela PGE retornar a origem para correção. 

49. EMITIR CONTRACHEQUE 

 

 O que é? 

- Solicitação de contracheque pelo Servidor. 
 

 Legislação: 

-  Lei nº 12.527/2011. 

 

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- Documento com foto e CPF. 

 Como ocorre? 
 
 
 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

49 

Proposta 
x Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor UCADA 
 

Arquivo definitivo  Assunto: EMITIR CONTRACHEQUE 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPERFACIL / 

UCADA 

Apresenta documento com foto e CPF ao 

atendente. 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL 

Acessa o sistema Sigrh e emite o 

contracheque do Servidor. 

50. FICHA FINANCEIRA 

 

 O que é? 

- Solicitação de contracheque. 
 

 Legislação: 

-  Lei nº 12.527/2011. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 
- Documento com foto e CPF. 
 

 Como ocorre? 
 
 

Fluxograma Vertical 
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m
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o
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s 

 

Análise ou operação 

To
ta

is
 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

50 

Proposta x 
Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  MARLETE 
 

Arquivo provisório  Setor UPAG 

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

Arquivo definitivo  Assunto: FICHA FINANCEIRA 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPERFACIL / 

UPAG 

Apresenta documento com foto e CPF ao 

atendente. 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL / 

UPAG 

Acessa o sistema Sigrh e emiti a ficha financeira 

do Servidor. 

 
  

51. INFORMAÇÃO DE ÓBITO 

 

 O que é? 

- O registro nos assentos funcionais de óbito do Servidor. 

 Legislação: 

- Art. 241, Lei nº 8112/90  
 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- Ofício da escola informando o óbito. 

 

 Como ocorre? 
 

Fluxograma Vertical 
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Análise ou operação 

To
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is
 

 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

51 

Proposta 
x 3 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por: MARISA 
 

Arquivo provisório  Setor UPAG 
 

Arquivo definitivo  Assunto: INFORMAÇÃO DE ÓBITO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPERFACIL / 

UPAG - 
UCADA 

Recebe o documento informando o óbito 

(certidão de óbito, ofício do diretor da 

escola, memorando do setor). 

2 
 

 
- 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL / 

UPAG - 

UCADA 

Registrar o óbito no sistema e dar saída 

do processo. 

3  2 UPAG 
Caso não tenha Certidão de óbito - Entrar 

em contato com os familiares e certificar-

  

  

  

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
se do fato. 

4 
 

1 UPAG 
Caso tenha Certidão de óbito - Arquivar o 

processo. 

 

52. QUALIFICAÇÃO 

 

 O que é? 

- Documento expedido pela mantenedora na qual especifica todas as informações do 
vínculo do Servidor. 

 

 Legislação: 

- Lei Nº 9.784 , De 29 De Janeiro De 1999. 

 Quais os documentos obrigatórios? 
- Documento com foto,  CPF e RG. 
 
 

 Como ocorre? 
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Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

52 

Proposta 
x Imediato 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  FAUSTA 
 

Arquivo provisório  Setor  UCADA 
 

Arquivo definitivo  Assunto: QUALIFICAÇÃO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Consultar a documentação (RG e CPF). 

2 
 

 - 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Qualificar no sistema e verifica se os 

dados qualificados precisam de 

atualização. 

3 
 

- 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Caso precise de atualização, é solicitado 

a cópia da documentação (Comprovante 

de Residência) e para atualizar número 

telefônico não é necessária 

documentação comprobatória. 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

4  - 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Imprimir qualificação para entrega.  

5  - 

PROTOCOLO 

SUPER FÁCIL / 

UCADA 

Caso não Precise de atualização - 

Imprimir qualificação para entrega. 

 

53. ATENDIMENTO OUVIDORIA 

 

 O que é? 

- Acolhimento e tratamento de Demandas e Processos de acordo com escopo legal 
concernentes a orientações pertinentes à Ouvidoria Pública em consonância com os 
Princípios Constitucionais, dando ênfase à probidade, isonomia; legalidade, 
impessoalidade; moralidade; publicidade e eficiência, e a determinação das legislações 
vigentes a exemplo do que dispõe a Constituição Federal em seu Art.37, parágrafo 3°, no 
que concerne a garantia de atendimento às reclamações e sugestões dos cidadãos 
usuários público ofertado. 

 

 Legislação: 

- A Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, a qual determina em seus artigos as funções 
das Ouvidorias: 

- Art. 5°,V - reconhecer os cidadãos, sem qualquer distinção, como sujeitos de direitos. 
- Art.13, I  - promover a participação do usuário na administração pública. 
 - Art.13,VI- receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as 

manifestações. 
  -Art.14,I - dar tratamento adequado às manifestações.  
 -Art.14, II e 15 – demonstrar os resultados produzidos em razão da participação social, 

produzindo relatórios gerenciais capazes de subsidiar a gestão pública. 
 

 Quais os documentos obrigatórios? 
 
- Sem Necessidade de documentação. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

53 

Proposta 
x 25 Dias 

 

Execução ou Inspeção 
 Efetuado 

por: 

 JETRO 

 

Arquivo provisório  Setor NOA 
 

Arquivo definitivo  Assunto: ATENDIMENTO OUVIDORIA 

  

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
 

Ord. Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
- 

PROTOCOLO 
SUPERFACIL 

/ NOA 

Faz-se o acolhimento da demanda Denúncia: 
Assédio Moral, Assédio Sexual, Estupro de 
Vulnerável, Improbidade Administrativa e 
outros; Reclamações; Solicitações; Elogios; 
Sugestões; Acesso a Informação. E 
posteriormente encaminha para o NOA. 
 

2 
 

 
20 NOA 

Realiza o tratamento das 
Demandas/Processos, com Análise, Oitivas 
com as partes, Visitas técnicas, mediações 
consensuais de conflitos, conforme o caso.  

3 
 

5 NOA 

Elabora parecer em relatório e encaminha 
para setores competentes a 
solução/resultado alcançada para 
providências. 

. 

 Observação: O prazo pode ser prorrogável por mais 10 com Justificativa. 

 

54. CALENDÁRIO 

 

 O que é? 

- É instrumento técnico pedagógico que norteia o cumprimento dos dias letivos e carga 

horária anual definidos em lei. 

 Legislação: 

  - Lei nº 9394/96 – Art. 23 e 24. 

  - Resolução 046/2014- CEE/AP 

 Quais os documentos obrigatórios? 

   - Ofício encaminhado pela escola contendo (nome da escola, município, etapas ou 
modalidades de ensino,  turnos e um número tel. do Gestor); 

   -Calendário Escolar anexado. 
 

 Como ocorre? 
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 Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte Nº processo: 

54 

Proposta x 
12 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  RYAN 
 

Arquivo provisório  Setor NIOE 
 

Arquivo definitivo  Assunto: CALENDÁRIO 
 

  

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 
1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL 

/ NIOE 

Entrada do calendário no protocolo do 

Super Fácil. 

2 
 

 
1 

NIOE 

(protocolo) 

Toma conhecimento, registra no protocolo 

do NIOE e encaminha para a chefia da 

UREE. 

3 
 

 
1 

UREE 

(protocolo) 

Toma conhecimento, realiza o registro do 

calendário no protocolo (digital) da UREE 

e encaminha para a equipe técnica de 

análise de calendário escolar (toda 

entrega deve ser assinada no protocolo 

físico). 

4 
 

 
2 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Realiza a análise técnica (aprovação e/ou 

correção). 

5 
 

 
1 

EQUIPE DE 

DIGITAÇÃO 

Digitação da análise técnica (aprovada e 

de correção).      

6 
 

 
1 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Homologação da análise digitada e 

assinatura do técnico. 

7 
 

 
1 CHEFIA 

Homologação da análise digitada e 

assinatura da chefia. 

8 
 

 
1 

Protocolo 

UREE 

Registra a situação do calendário no 

protocolo (digital). Atualiza o trello (status: 

entrada, correção e aprovação). Anexa o 

parecer aprovado no Trello.  

9 
 

 
1 

Protocolo 

UREE 

Encaminha somente o parecer técnico 

para o Protocolo do NIOE e arquiva o 

calendário enviado pela escola com cópia 

do parecer. 

10 
 

 
1 

Protocolo 

NIOE 

Protocolo do NIOE encaminha o processo 

para o SUPER FÁCIL, mediante 

assinatura no livro de registro de 

protocolo. 

11 
 

 
1 

SUPER 

FACIL 

Entrega de documento para a equipe da 

Escola (diretor, diretor adjunto, secretário 

ou pedagogo).  

 

 Observações: 

   - Legenda e Calendário Legível; 
   -Solicitação de validação também pelo SigEduc. 
 

55. REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR  

 

 O que é? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
- É o ato Técnico administrativo pelo qual visa sanar as pendências da vida escolar do 

aluno entre elas: Equivalência de estudos nacionais ou oriundos de países 
estrangeiros, revalidação de documentos de alunos de outros países, aproveitamento 
de estudos, conversão de médias, classificação/reclassificação, progressão parcial 
(dependência) e Lacuna. 

 

 Legislação: 

- LDB 9394/96, Art. 24 

-Resolução: 56/2015- CEE/AP, Art: 66; 

-Portaria administrativa: 0468/2013 – SEED.  

 Quais os documentos obrigatórios? 

-Solicitação via requerimento aluno), ou através de ofício com exposição sobre a situação 
escolar (Escola); 

- Certidão de nascimento ou casamento; 
- Comprovante de escolaridade; 
-Contato do Gestor ou do requerente. 
. 
 

 Como ocorre? 

 

S
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b
o
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s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

 Rotina: Atual   Total 

Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

55 

Proposta 
x 9 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  RYAN 
 

Arquivo provisório  Setor NIOE 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: REGULARIZAÇÃO DE VIDA 

ESCOLAR 
 

Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 

 1 

PROTOCOLO 

SUPERFACIL/ 

NIOE 

Entrada do documento para regularização de 

vida escolar (relacionar documentos 

necessários). 

2 
 

 1 
NIOE 

(protocolo) 

Toma conhecimento, registra no protocolo do 

NIOE e encaminha para a chefia da UREE. 

3 
 

 1 
UREE 

(protocolo) 

Toma conhecimento, realiza o registro do 

documento no protocolo (digital) da UREE e 

encaminha para a equipe técnica de análise 

de regularização de vida escolar (toda 

entrega deve ser assinada no protocolo 

físico). 

    

    

    

  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

4 
 

 2 
EQUIPE 

TÉCNICA 

Realiza a análise técnica e entrega digitada 

e assinada. 

5 

 

 1 
EQUIPE DE 

DIGITAÇÃO 

Digitação da análise técnica para quem não 

realiza a digitação, após devolver para os 

técnicos revisarem e assinar o parecer. 

6 

 

 1 
UREE 

(protocolo) 

Registra a situação do documento no 

protocolo (digital). Encaminha o parecer para 

o protocolo NIOE e arquiva o processo com 

cópia do parecer na pasta de regularização 

de vida escola na UREE. 

7 
 

 
1 Protocolo NIOE 

Protocolo do NIOE encaminha o processo 

para o SUPER FÁCIL, mediante assinatura 

no livro de registro de protocolo. 

8 
 

 
1 SUPER FACIL 

Entrega de documento ao requerente. 

 

 Observação:  

- Seguir criteriosamente a ordem, salvo em caso de reajustes pode-se retornar para outro 

setor; 

- Só receber processo se estiver rubricado ou com nome do Servidor, se não devolver ao 

setor de origem; 

- Cumprir o prazo de dias previsto informado, em caso de atraso informar motivos; 

 - Cada setor numerar suas páginas do processo; 

- Em caso de indeferimento pela PGE retornar a origem para correção; 

- O processo diz respeito tanto aos que são requeridos pela escola, como o requerido 

pelo aluno. 

 

56. REGULARIZAÇÃO  ESCOLAR: 

 

 O que é? 

- São atos que visão regularizar os Estabelecimento de Ensino, sendo ele: Ato de 

Criação/, Credenciamento de Instituições de Ensino, Autorização para Funcionamento, 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de etapas e modalidades da 

educação básica do sistema estadual de ensino do Amapá e estabelece outras 

providências. 

 

    

    

    

    

    



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 Legislação: 

- Lei: 0138/93-GEA; 

- Decreto: 1249/94-GEA; 

- Lei: 035/97-GEA; 

- Resolução: 077/2014- CEE/AP. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

Solicitação por meio de ofício para o ato. 

- Para cada ato são exigidas documentações específicas de acordo com a Resolução 

077/2014-CEE/AP: 

 Credenciamento 

I- Cópia do Decreto de criação da instituição educacional;  

II - Termo de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros; 

 III - Alvará da Vigilância Sanitária;  

IV - planta baixa do prédio em que funcionará a instituição, com indicação das áreas livres 

para recreação, educação física, localização das diversas dependências com 

especificação da acessibilidade arquitetônica, elaborada e assinada por profissional 

legalmente habilitado. 

 §4° - As Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios que não possuem 

Conselho Municipal de Educação terão o prazo de 120 dias, a contar da data de 

publicação do Decreto de criação, para emitir o ato de credenciamento das Escolas 

públicas.  

Art. 6º - O pedido de credenciamento de instituições privadas deverá ser feito de forma 

concomitante ao pedido de autorização de funcionamento de etapas e modalidades da 

Educação Básica e serão concedidos simultaneamente mediante Resolução deste 

CEE/AP. 

§1º - As instituições privadas solicitarão o credenciamento junto ao CEE/AP, 

comprovando que possuem condições financeiras para criar e manter a instituição 

educacional. 

 §2º - Os documentos que instruem o pedido de credenciamento da instituição são os 

seguintes: 

 I - Contrato social ou registro de firma individual ou estatuto da mantenedora, constando 

o objetivo da entidade mantenedora;  



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
II - cópia do ato de criação da instituição educacional; 

 III - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 IV – Prova de direito ao uso do prédio, por um período mínimo de 03 (três) anos, ou da 

sua propriedade na forma da lei; 

 V- Certidões civis e criminais expedidas pela justiça Estadual e Federal; 

 VI-Certidão negativa de débito da Receita Federal e Estadual; 

VII -Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal;  

VIII - Alvará da Vigilância Sanitária;  

IX - Termo de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiro; 

X – planta baixa do prédio em que funcionará a instituição, com indicação das áreas livres 

para recreação, educação física, localização das diversas dependências com 

especificação da acessibilidade arquitetônica, elaborada e assinada por profissional 

legalmente habilitado. 

 §3° - As escolas privadas, cujas etapas ou modalidades de ensino, já foram autorizadas 

e/ou reconhecidas terão prazo de 180 dias, a contar da data de publicação da presente 

Resolução, para solicitarem o seu credenciamento junto ao Conselho Estadual de 

Educação, anexando ao pedido os documentos contidos nos incisos V,VI, VII, VIII, IX, 

X, do § 2°, art.6° desta Resolução. 

 Da Autorização De Funcionamento De Etapas Ou Modalidades De Ensino 

I- Ofício dirigido à presidência do CEE/AP;  
II- Plano de implantação contendo:  
a) Justificativa da necessidade da oferta da Educação Básica, tendo em vista as 

condições sociais, econômicas e culturais do meio e as expectativas de 

desenvolvimento do Estado; 

b) Informações detalhadas sobre séries/anos, ciclos, etapas e modalidades de ensino que 

serão ofertados, assim como os turnos e horário de funcionamento e a previsão de 

matrícula por turno e série;  

c) Recursos materiais e didático-pedagógicos disponíveis para a oferta pretendida, 

inclusivos e acessíveis, específico da etapa ou modalidade de ensino ofertada;  

d) Instalações e equipamentos disponíveis;  

e) Calendário Escolar; 

 f) Regimento Escolar; 

g) Matrizes Curriculares, h) Sistemática de Avaliação; 



 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
III - Ato de nomeação do Diretor e Diretor Adjunto, observando-se os critérios, quanto à 

habilitação na ordem de prioridade a seguir:  

a) Diploma de Licenciatura em Pedagogia; 

 b) Diploma de licenciatura, com pós-graduação na área de gestão ou administração 

escolar;  

c) Diploma de graduação com habilitação em programas especiais de formação 

pedagógica, com pós-graduação na área de gestão ou administração escolar; 

 d) Diploma de licenciatura em disciplinas específicas da educação básica, com no 

mínimo dois anos de docência;  

IV - Ato de nomeação do Secretário com habilitação de Técnico em Secretariado Escolar, 

admitindo-se a formação mínima em nível médio;  

V - Relação do corpo administrativo, técnico e docente acompanhado de cópia do 

comprovante da habilitação legal de cada profissional, de acordo com a função que 

exerce; 

 VI - Cópia do decreto de nomeação do diretor (a), para as escolas públicas; 

VII - Modelos de impressos usados na escrituração escolar tais como: ficha de matrícula, 

ficha individual do aluno, ficha de acompanhamento da aprendizagem, histórico escolar 

e certificados;  

VIII - Indicação do acervo bibliográfico e webgráfico disponível na biblioteca, em formato 

acessível e específico da etapa ou modalidade de ensino ofertada;  

Art. 8º- A Autorização de funcionamento das etapas e modalidades da Educação Básica 

de instituições privadas e públicas será concedida pelo Conselho Estadual de 

Educação por meio de Parecer e Resolução. 

 Parágrafo Único - O pedido de Autorização de Funcionamento das Etapas e 

Modalidades da Educação Básica das escolas públicas estaduais deverá ser 

protocolizado no NIOE/SEED para conferição da organização documental e posterior 

envio ao Conselho Estadual de Educação.  

Art. 9º - As mantenedoras das Instituições de Ensino deverão protocolizar os documentos 

relacionados no artigo 7º desta Resolução 120 (cento e vinte) dias antes da data 

prevista para o inicio do ano letivo. 

Parágrafo Único- O início das atividades escolares fica condicionado à aprovação deste 

Conselho Estadual de Educação, mediante Parecer e Resolução autorizativos. 
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Art. 10 - A Autorização de Funcionamento será negada e o processo arquivado, quando o 

parecer deste CEE/AP declarar falta de condições mínimas para o funcionamento da 

Instituição.  

Parágrafo Único - Negada a Autorização e persistindo o interesse, uma vez corrigidas as 

distorções, a mantenedora poderá protocolar nova solicitação.  

Art. 11 - A Autorização de Funcionamento de etapas ou modalidades de ensino vigorará 

por um prazo de 3 (três) anos. 

 Parágrafo único - O estabelecimento que não implantar as séries/anos, os ciclos ou 

períodos das etapas ou modalidades contempladas no parecer autorizativo e prazos 

nele estabelecidos, terá cancelada a autorização de funcionamento, mediante 

Resolução. 

 Do Reconhecimento E Renovação Do Reconhecimento De Etapas Ou 

Modalidades De Ensino 

 

I - Ofício de solicitação de Reconhecimento das etapas e/ou modalidades da Educação 

Básica ofertada(s) pela instituição educacional à Presidência do Conselho Estadual de 

Educação, contendo denominação e endereço do estabelecimento de ensino;  

II - Projeto Político Pedagógico, contendo: 

a) Concepção de projeto societário da escola, explicitando que tipo de cidadão e de 

cidadã pretende formar e para qual sociedade, concepção de educação, de 

conhecimento e de escola, descrevendo, ainda, missão, metas e ações da escola para 

alcançar o proposto; 

b) Objetivos que se propõem para alcançar esse ideário, e que darão rumo à proposta 

curricular, considerando as Diretrizes Nacionais, as Orientações Curriculares da 

mantenedora e as normativas emanadas pelo CEE/AP e pertinentes a cada etapa e ou 

modalidade de ensino;  

c) Descrição da metodologia a ser utilizada;  

d) Identificação da diversidade com estabelecimento de estratégias educacionais 

inclusivas; 

 e) Descrição das formas de avaliação, dos projetos ou programas de apoio pedagógico 

aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, o uso dos demais espaços 

pedagógicos, como por exemplo: bibliotecas e laboratórios; 

 f) Matriz curricular;  

g) Número de alunos a ser atendido por sala de aula, respeitando o máximo de 25 (vinte e 

cinco) alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, 30(trinta) alunos 
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nos anos finais do Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano e 35 (trinta e cinco) alunos no 

Ensino Médio e o mínimo de 1m² por aluno.  

h) Recursos materiais e didático-pedagógicos disponíveis para a oferta pretendida; i) 

Indicação do acervo bibliográfico e webgráfico disponível na biblioteca, em formato 

acessível e específico da etapa ou modalidade de ensino ofertada. 

j) Instalações e equipamentos disponíveis para a oferta pretendida; 

 l) Detalhamento das etapas e/ou modalidades de ensino pretendidas; previsão de 

atendimento (número de alunos, turmas e turnos); indicação da modalidade de 

escrituração escolar e de arquivo;  

m) quadro administrativo, técnico e docente devidamente habilitado na forma da lei.  

n) cronograma de realização das ações; 

 III - Regimento Escolar contendo normas de organização interna e de convivência social, 

construído de acordo com os princípios estabelecidos no Projeto Político-Pedagógico, 

devendo estar subordinado a toda a legislação vigente. 

 IV - Cópia do comprovante do Censo Escolar dos últimos 3 anos.  

V - Relação do corpo administrativo, técnico e docente acompanhado de cópia do 

comprovante da habilitação legal de cada profissional, de acordo com a função que 

exerce. 

VI- Cópia do contrato de trabalho do corpo administrativo, técnico e docente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, para as instituições privadas. 

 Parágrafo único - O pedido de Reconhecimento das Etapas e Modalidades da 

Educação Básica das escolas Públicas Estaduais deverá ser protocolizado no 

NIOE/SEED para organização documental e posterior envio ao Conselho Estadual de 

Educação. 

 Art. 15. O ato de Reconhecimento terá validade de 07(sete) anos a partir de sua 

publicação e, em até 120 (cento e vinte) dias antes de encerrar esse prazo, a 

instituição de ensino ou entidade mantenedora deverá solicitar junto ao CEE/AP a 

Renovação do Reconhecimento por igual período.  

Art. 16- O pedido de Renovação de Reconhecimento deverá ser instruído com a 

documentação elencada nos incisos e alíneas do artigo 14 desta Resolução. 

 Da Cessação 

Art. 27 - A cessação definitiva das atividades de estabelecimentos de ensino, tanto em 
caráter compulsório quanto em caráter voluntário, implicará no recolhimento da 
documentação escolar correspondente pela instituição à SEED, no prazo de 30 dias.  
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Parágrafo único - À Secretaria de Estado da Educação, por meio do órgão responsável, 

compete o recebimento, conferência e a guarda da documentação digitalizada ou 

impressa que constituir o acervo escolar e a responsabilidade de expedição de 

documentos, quando solicitada por quem de direito. 

Art. 28 - Quando se tratar de cessação parcial, a documentação respectiva ficará sob a 

guarda do próprio estabelecimento, que deverá expedir documentação escolar regular 

e assegurar o cumprimento de outras exigências legais, informando ao CEE/AP e a 

SEED possíveis mudanças de endereço. 

 Como ocorre? 

S
ím
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o
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s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

56 

Proposta 
x 38 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  RYAN 
 

Arquivo provisório  Setor NIOE 
 

Arquivo definitivo 
 Assunto: REGULARIZAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 

 

1 
PROTOCOLO 
SUPER FACIL/ 

NIOE 

Entrada do documento para 
regularização de escola 
(através de ofício da escola 
solicitando o ato). Atos 
regulatórios: Autorização, 
Funcionamento, 
reconhecimento e renovação 
de reconhecimento (anexar 
documentos necessários 
conforme ato solicitado). 

2 
 
 1 NIOE 

Toma conhecimento, registra 
no protocolo do NIOE e 
encaminha para a chefia da 
UREE. 

3 

 
 1 UREE 

Toma conhecimento, realiza o 
registro do documento no 
protocolo (digital) da UREE e  
encaminha para a equipe 
técnica de análise de 
regularização (toda entrega 
deve ser assinada no 
protocolo físico). 

4 
 
 15 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Realiza a conferencia dos 
documentos anexados.  

5 
 
 15 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Realiza a inspeção escolar 
para elaboração de relatório. 
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6 
 
 1 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Finaliza o processo de 
regularização. Digitaliza o 
processo para anexar no 
TRELLO. Encaminha para o 
protocolo da UREE. O 
processo necessita está 
numerado e assinado todas as 
páginas.  

7 
 
 1 UREE (protocolo) 

Registra a situação do 
documento no protocolo 
(digital). Encaminha o 
processo através do E-DOC 
para o protocolo NIOE. 

8 
 
 1 Protocolo NIOE 

Protocolo do NIOE encaminha 
o processo via E-DOC para 
CODNOPE. 

9 
 
 1 CODNOPE 

CODNOPE encaminha o 
processo via E-DOC para 
SAPE. 

10 
 
 1 SAPE 

SAPE encaminha o processo 
via OFÍCIO para o Conselho 
Estadual de Educação. 

 

 Observação:  

- Seguir criteriosamente a ordem, salvo em caso de reajustes pode-se retornar para outro 

setor; 

 - Só receber processo se estiver rubricado ou com nome do Servidor, se não devolver ao 

setor de origem;  

- Cumprir o prazo de dias previsto informado, em caso de atraso informar motivos;  

 - Cada setor numerar suas páginas do processo; 

- Em caso de indeferimento pela PGE retornar a origem para correção. 

 - DOS ATOS: 
  A criação é o ato expresso e específico pelo qual o mantenedor cria e assume o 

compromisso de manter o estabelecimento de ensino de acordo com as normas 

vigentes no Sistema Estadual de Ensino do Amapá; 

 Credenciamento é o ato que habilita a instituição educacional, do ponto de vista da 

estrutura organizacional, física e administrativa a oferecer etapas ou modalidades de 

ensino da educação básica, atendidas as disposições legais; 

 Autorização de funcionamento é o ato pelo qual o CEE/AP permite ao estabelecimento 

de ensino ministrar as etapas e modalidades da Educação Básica. 

 A Cessação é o ato pelo qual o CEE-AP desativa o funcionamento, em parte ou no 

todo, das atividades educacionais de determinado estabelecimento de ensino, através 

de descredenciamento ou da revogação parcial ou total do ato de autorização de 

funcionamento e/ou do reconhecimento concedidos à instituição; 
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 O Reconhecimento é o ato pelo qual o Conselho Estadual de Educação, mediante 

resolução decorrente do Parecer aprovado pela Câmara de Educação Básica, declara 

a integração formal da instituição educacional pública ou privada ao Sistema Estadual 

de Ensino. 

57. AUTENTICIDADE 

 

 O que é? 

 - É validação mediante a veracidade de documentos escolares. 

 Legislação: 

 - Regulamentação SEED 2008. 

 Quais os documentos obrigatórios? 

- Certificado/ Diploma original (entregue pelo aluno); 
- Histórico escolar do Ensino Fundamental e  Médio (entregue pelo aluno); 
- Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia legível entregue pelo aluno);  
- Livro de Registro de Certificado (Cópia legível) ou (Visita Técnica para verificação 

escolar); 
- Fichas individuais da última etapa ou modalidade Cursada (Cópia legível) ou (Visita 

Técnica para verificação escolar); 
- Livro Ata (Cópia legível e validada pelo Gestor), ou (Visita Técnica para verificação 

escolar). 
 

 Como ocorre? 

S
ím

b
o

lo
s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

57 

Proposta 
x 10 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  RYAN 
 

Arquivo provisório  Setor NIOE 
 

Arquivo definitivo  Assunto: AUTENTICIDADE 

 

Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 
 1 

PROTOCOLO 
SUPER FACIL/ 

NIOE 

Entrada do processo de 
AUTENTICIDADE no protocolo do Super 
Fácil. 

2 
 
 1 

NIOE 
(protocolo) 

Toma conhecimento, analisa e 
encaminha para a chefia da UTRADE. 

3 
 
 1 

UTRADE 
(protocolo) 

Analisa e encaminha para a equipe 
técnica de sua unidade. 

4 
 
 2 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Analise técnica para aprovação e 
correção (a correção retorna com a 
análise para o PROTOCOLO DO NIOE, 
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que encaminha para o SUPER FÁCIL 
fazer a entrega para a Escola corrigir). 

5 
 
 

1 
EQUIPE 

TÉCNICA 

Analise aprovada – AUTENTICIDADE.            

7 
 
 

1 
NIOE E 

UTRADE 

Homologação e assinatura do Chefe da 
UTRADE e do Gerente do NIOE. 

8 
 
 

1 
UTRADE 

(protocolo) 

 Faz o controle de saída e encaminha ao 
protocolo do NIOE. 

9 
 
 

1 NIOE 
Protocolo do NIOE encaminha o processo 
para o SUPER FÁCIL, mediante 
assinatura do livro de registro. 

10 
 
 

1 SUPER FACIL 
Entrega de documento para o requerente.  

 

 Observações: 

- Os Técnicos irão analisar, havendo necessidade de correções retorna para a escola. 
Após as correções é validado e homologado pelo NIOE.  

- A entrada e saída será pelo Super Fácil. 
- Para os alunos cujos dados conclusos estão no Sistema Integrado de Gestão da 

Educação- SigEduc-, fica dispensado a apresentação das cópias: Ficha individual e Ata 
de resultados finais; uma vez que este Núcleo consegue acessar o arquivo digital do 
aluno. 

 

58. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE 

CONCLUSÃO DE NÍVEIS, E MODALIDADES DE ENSINO. 

 

 O que é? 

-. É a Expedição de Histórico, Declaração de estudo, Escolas Cessadas, Diploma e 

Certificação de estudantes da rede pública. 

 Legislação: 

-Resolução: 027/99-CEE/AP; 

- Regulamentação SEED 2008. 

 

 Quais os documentos obrigatórios? 

 

 Escolas que não são reconhecidas: 

-Ofício da escola com os documentos anexados;  
-Histórico escolar do Ensino Fundamental e Médio (encaminhado pela escola); 
-Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia legível encaminhado pela escola);  
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-Fichas individuais da última etapa ou modalidade Cursada (Cópia legível encaminhado 

pela escola). 

 

 Escolas Cessadas: 

- Solicitação mediante requerimento protocolado no Super Fácil pelo aluno; (para alunos 

de escolas cessadas anexar cópia da Certidão de Nascimento/Casamento). 

 

 Como ocorre? 

 

 Escolas que não são reconhecidas: 

 

S
ím

b
o

lo
s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

Rotina: Atual   Total Dias 

 

Transporte 
Nº processo: 

58 

Proposta 
x 11 Dias 

 

Execução ou Inspeção  Efetuado por:  RYAN 

 

Arquivo provisório  Setor NIOE 

 

Arquivo definitivo  Assunto: AUTENTICIDADE 

 

Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 
 1 

PROTOCOLO 
SUPER FACIL 

/ NIOE 

Entrada do processo de certificação 
no protocolo do Super Fácil. 

2 
 
 1 

NIOE 
(protocolo) 

Toma conhecimento, analisa e 
encaminha para a chefia da 
UTRADE. 

3 
 
 1 

UTRADE 
(protocolo) 

Analisa e encaminha para a equipe 
técnica de sua unidade. 

4 
 
 2 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Realiza a análise técnica para 
aprovação.  

5 
 
 1 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Analise aprovada – Digitação.            

6 
 
 1 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Fazer o registro. 

7 
 
 1 

NIOE E 
UTRADE 

Homologação e assinatura do Chefe 
da UTRADE e do Gerente do NIOE. 

8 
 
 1 

UTRADE 
(protocolo) 

 Faz o Registro de saída e 
encaminha ao protocolo do NIOE. 

9 
 
 1 NIOE 

Protocolo do NIOE encaminha o 
processo para o SUPER FÁCIL, 
mediante assinatura do livro de 
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registro dos certificados. 

10 
 
 

1 SUPER FACIL 
Entrega de documento para o 
requerente.  

 
 
 

 Escolas Cessadas: 

S
ím

b
o

lo
s

 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

 

Rotina: Atual   Total Dias 
 

Transporte 
Nº processo: 

58 

Proposta 
x 11 Dias 

 

Execução ou Inspeção Efetuado por:  RYAN 
 

Arquivo provisório  Setor NIOE 
 

Arquivo definitivo  Assunto: AUTENTICIDADE 

 

Ordem Símbolo Prazo/Dias Setor Descrição dos passos 

1 
 
 1 

PROTOCOLO 
SUPER FACIL/ 

NIOE 

Entrada do Requerimento 
solicitando expedição de 
histórico/certificado no 
protocolo do Super Fácil. 

2 
 
 1 

NIOE 
(protocolo) 

Toma conhecimento, analisa e 
encaminha para a chefia da 
UTRADE. 

3 
 
 1 

UTRADE 
(protocolo) 

Analisa e encaminha para a 
equipe técnica de sua unidade. 

4 
 
 3 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Analise técnica para expedição 
de Histórico/Certificado. 

5 
 
 1 

EQUIPE 
TÉCNICA 

Análise aprovada – Digitação.           

7 
 
 1 

NIOE E 
UTRADE 

Homologação e assinatura do 
Chefe da UTRADE e do Gerente 
do NIOE. 

8 
 
 

1 
UTRADE 

(protocolo) 

Seleciona a documentação que 
será entregue e encaminha ao 
protocolo do NIOE. 

9 
 
 

1 NIOE 

Protocolo do NIOE encaminha 
documentação pronto para o 
SUPER FÁCIL, mediante 
assinatura do livro de registro. 

10 
 
 

1 SUPER FACIL 
Entrega de documento para o 
requerente.  

 

 Observações: 
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- Os Técnicos irão analisar, se errado retorna para a correção; 
- Sendo aprovado, é validado e homologado pelo NIOE, para saída;  
- Para os alunos cujos dados conclusos estão no Sistema Integrado de Gestão da 

Educação- SigEduc-, fica dispensado a apresentação das cópias: Ficha individual e Ata 
de resultados finais; uma vez que este Núcleo consegue acessar o arquivo digital do 
aluno; 

- Para as escolas Cessadas o aluno fará a solicitação mediante requerimento pelo Super 
Fácil, e deverá anexar a cópia da Certidão de Nascimento/Casamento, e comprovação 
da escolaridade anterior. 

 


