
   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

  CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

   FLUXOGRAMA 

VACÂNCIA POR MOTIVO DE POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL 

O que é? 

 É a desocupação de cargo público em virtude da posse em outro cargo público 

inacumulável, sem que haja interrupção do tempo de serviço público. 

Informações gerais: 

1. A data da vacância será idêntica à data da posse no novo cargo, sem romper o 

vínculo existente e para que não ocorra a acumulação proibida de 2 (dois) 

cargos públicos pelo servidor. 

2. O servidor ainda que em estágio probatório pode se utilizar do instituto da 

“vacância” por posse em outro cargo inacumulável, mas não poderá ser 

reconduzido por não se encontrar na condição de estável no cargo público 

anteriormente ocupado.  

3. Se a vacância de um cargo decorre da posse em outro cargo inacumulável, 

cessam os direitos e deveres adstritos ao cargo que vagou e, em razão do cargo 

provido, são criados ou contraídos outros, nos termos da legislação vigente na 

data da nova investidura. 

4. Não será exigido período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício 

para efeito de concessão de férias no novo cargo, desde que o servidor tenha 

cumprido essa exigência no cargo anterior.  

5. O servidor que não tiver 12 (doze) meses de efetivo exercício no cargo anterior 

deverá completar esse período exigido para concessão de férias no novo cargo.  
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Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer o benefício no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

1. Portaria que comprova sua nomeação para outro órgão público; 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo- 
Geral 

O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de exoneração no Protocolo. 

2 Protocolo- 
Geral 

Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise. 

3 Divisão de 
Cadastro 

Instrução do processo. 

4 DILEN Confecciona portaria vacância/exoneração. 

5 DRH - Chefia Encaminha o processo para o Gabinete da Direção Geral 
para assinatura da Portaria. 

6 Gabinete da 
Direção Geral 

Assinatura da portaria vacância/exoneração. 

7 DRH-Chefia Encaminha a DILEN para demais providências 
  

8 Divisão de 
Legislação e 

Normas 

Publica vacância/exoneração no Diário Oficial da União. 

9 Divisão de 
Cadastro 

Efetiva a vacância/exoneração no SIAPE.  

10 Divisão de 
Pagamento 

Realiza acertos financeiros, se necessário. 

11 Divisão de 
Cadastro 

Arquivamento na pasta funcional do servidor. 

 

 


