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João Pessoa, 27 de dezembro de 2019.

À Comunidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Assunto: Adesão ao Processo Eletrônico - DGEP

Senhores(as),

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente e, considerando a necessidade de desburocratizar, otimizar e dar celeridade
na tramitação e análise dos processos, informamos que, a partir de 02/01/2020, todos os processos protocolados por servidores
deste Instituto Federal que tratam da área de pessoal deverão ser requeridos via SUAP, no módulo "Processo Eletrônico",
exceto os processos que tratam de Licença para Tratamento da Própria Saúde, Remoção a Pedido por Motivo de Saúde,
Atestado de Comparecimento, Licença por Doença em Pessoa da Família) ou certidões (Averbação de Tempo de Serviço), além
daqueles protocolados por pessoas que não sejam cadastradas no referido sistema.

2. Para abrir um processo eletrônico, o servidor deverá ter acesso ao SUAP e seguir o caminho: Administração > Processos
Eletrônicos > Requerimentos > Clica em "Adicionar requerimento". Em seguida, basta preencher os campos e anexar a
documentação necessária, quando couber, e, ao fim, “gerar processo eletrônico”, destinando o processo às CGPs ou à DGEP,
a depender do caso.

3. Os processos físicos que já estejam em trâmite no dia 02 de janeiro serão analisados normalmente. Porém, aqueles que
forem abertos a partir dessa data em meio diverso ao estabelecido, serão arquivados.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
DANIEL VITOR DE OLIVEIRA NUNES

Diretor Geral de Gestão de Pessoas - Substituto
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