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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente à 
nomeação/admissão de pessoal para exercício de cargo comissionado e função de confiança. 
 
2. Abrangência: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo. 

 
3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição Federal de 05/10/1988. 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

Lei nº 2360/2001 de 15/01/2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 

 
4. Conceitos: 
Posse – é o ato que completa a investidura em cargo público. 
Exercício – é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. 
Laudo Médico – é o documento essencial para posse de servidor em qualquer cargo público e visa aferir as      
condições físicas e mentais do nomeado para o exercício do cargo. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

DRH – Departamento de Recursos Humanos; 

DAA – Divisão de Apoio Administrativo; 

PROGER – Procuradoria Geral do Município; 

DRS – Divisão de Recrutamento e Seleção; 

DP – Divisão de Pagamento. 

CG – Coordenadoria de Governo; 

AE – Assessoria Especial; 

DCAO – Divisão de Controle de Atos Oficiais; 

SUBRH – Subsecretaria de Recursos Humanos 

 
5. Competência e Responsabilidades: 
Compete a Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS controlar e acompanhar a execução da presente 
Norma de Procedimento. 
Compete ao Departamento de Recursos Humanos – DRH prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos 
de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 



                                                                                                                                    
 

 
 
6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretário(a) da Pasta 
6.1.1 – Formaliza solicitação de nomeação para cargo de provimento em comissão e encaminha ao Assessor Especial 
do Gabinete do Prefeito. 
 
6.2 – Assessor Especial do Gabinete do Prefeito - CG/AE   
6.2.1 – Recebe solicitação e verifica se o Prefeito autoriza a nomeação. Caso não autorize, encaminha documento ao 
Secretário da Pasta requerente. (6.3) 
6.2.2 – Se autorizado, envia solicitação da nomeação CG/DCAO . (6.4) 
 
6.3 – Secretário(a) da Pasta  
6.3.1 – Toma conhecimento do indeferimento e arquiva solicitação. 
 
6.4 – Divisão de Controle de Atos Oficiais - CG/DCAO  
6.4.1 – Prepara o Decreto de nomeação em 03 (três) vias.  
6.4.2– Encaminha o Decreto ao Assessor Especial do Gabinete do Prefeito para providenciar assinatura. 
6.4.3 – Após assinatura encaminha o decreto e resumo da nomeação para publicação no órgão oficial de imprensa do 
Município. Acompanha publicação. 
6.4.4 – Realiza o controle de vagas e implantação do cargo no sistema RUBI, após a publicação. 
6.4.5 – Arquiva 01 (uma) via do decreto com a confirmação da publicação e encaminha 02 (duas) vias à Divisão de 
Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS. (uma via vai para o processo e outra para a pasta funcional do servidor) 
 
6.5 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS  
6.5.1 – Recebe o Decreto e acompanha o decurso do prazo de posse de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação 
do Decreto de nomeação.  
6.5.2 – Caso o nomeado não compareça, informar à CG/DCA, para tornar a nomeação sem efeito.  
6.5.3 – Caso o nomeado compareça no prazo: 
6.5.3.1 – Comparecendo e, se não for servidor da PMS, se for servidor aposentado, se for nomeado em Cargo de 
Comissão, entrega-se ao mesmo um Kit de formulários, e relação de documentos necessários.                

6.5.4 – Se for servidor Efetivo, Celetista, Municipalizado ou Cedido Por Outro Órgão, sendo nomeado em Cargo de 
Comissão, solicita-se o preenchimento dos formulários necessários. 

6.5.5 – Se for servidor Efetivo, Celetista, Municipalizado ou Cedido Por Outro Órgão, sendo nomeado em Função 
Gratificada, solicita-se o preenchimento dos formulários necessários.                 

6.5.6 – Se for servidor Comissionado e for nomeado para outro cargo (mudança de Cargo sem interrupção), solicita-se 
o preenchimento dos formulários necessários.                 

6.5.7 – Caso o nomeado seja o indicado no item 6.5.3.1, orienta o mesmo a dirigir-se a uma Clínica de  Médicina do 
Trabalho, para obter Laudo Médico Físico e Mental, e após, retornar a Divisão para tomar posse; 

6.5.8 – Caso verifique no laudo Médico que o nomeado está apto a ocupar o cargo, recebe do mesmo os documentos 
e os formulário necessários, previamente preenchidos. 

6.5.9 – Verifica se o nomeado exerce cargo público não acumulável, por meio da Declaração de Acumulação de 
Cargos. 

6.5.9.1 – Se sim, solicita documento de exoneração do cargo (condição indispensável para tomar posse do cargo). 

6.5.9.2 – Se não, entrega a Comunicação de Início de Atividade e encaminha para a DAA da secretaria onde o(a) 
mesmo(a) vai prestar serviço. 

 

6.6 – Divisão de Apoio Administrativo da Secretaria responsável - DAA 

6.6.1 – Recebe Comunicação de Início de Atividade. 

6.6.2 – Verifica se está dentro do prazo de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, caso tenha solicitado a prorrogação de 
posse, contados da data da nomeação. 

6.6.2.1 – Caso o prazo tenha expirado: comunica ao nomeado, que não poderá iniciar o exercício, e informa à Divisão 
de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 

6.6.2.2 – Se estiver no prazo: Informa através do formulário Comunicação de Início de Atividade o dia, o local e o 
horário de trabalho do nomeado, e envia à Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS. 

  

6.7 – Divisão de Recrutamento e Seleção – SEAD/DRH/DRS. 

6.7.1 – Recebe Comunicação de Início de Atividade; 

6.7.2 – Prepara a documentação para cadastro; 

6.7.3 – Providencia a pasta do servidor, com a juntada da documentação; 

6.7.4 – Anexa o decreto de nomeação; 



                                                                                                                                    
 

6.7.5 – Envia a pasta do servidor à subsecretaria de Recursos Humanos para assinatura do Termo de Posse e 
Compromisso. 

  

6.8 – Subsecretaria de Recursos Humanos – SEAD/SUBRH 

6.8.1 – Assina o Termo de Posse e Compromisso e devolve a pasta do servidor à Divisão de Recrutamento e Seleção - 
SEAD/DRH/DRS. 

  

6.9 – Divisão de Recrutamento e Seleção - SEAD/DRH/DRS 

6.9.1 – Recebe o processo com a documentação, e providencia o cadastramento do(a) mesmo(a) no sistema RUBI. 

6.9.2 – Organiza a pasta do servidor em dossiê e encaminha para a Divisão de Pagamento para ser inserido na folha 
de pagamento. 

 

6.10 – Divisão de Pagamento 

6.10.1 – Recebe o dossiê; 

6.10.2 – Inclui o servidor na folha de pagamento. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – A nomeação é feita por Decreto do Chefe do Poder Executivo, publicado no órgão oficial de imprensa do Município. 

7.2 – Prazo de posse – o nomeado terá 30 (trinta) dias a partir da publicação para tomar posse no cargo para o qual foi 
nomeado. 

7.3 – O prazo de posse poderá ser prorrogado, a pedido do interessado, até no máximo de 30 (trinta) dias, contados do 
término previsto em 7.2, se autorizado. 

7.4 – O nomeado terá 15 (quinze) dias de prazo para assumir o exercício, contados a partir da data de sua posse. 

7.5 – O funcionário efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar pelo vencimento do 
próprio cargo, acrescido de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento daquele cargo. 

7.6 – São requisitos para a posse: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos completos, pleno gozo de direitos 
políticos, quitação com as obrigações militares, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial, 
aptidão para o exercício do cargo. 

7.7 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 



Secretário da Pasta Assessor Especial do Gabinete 
do Prefeito -  CG/GP 

 Gabinete do Prefeito – Divisão 
de Atos Oficiais  CG/DCA

Gabinete do Prefeito – Divisão 
de Atos Oficiais  CG/DCA

Início

Formaliza solicitação 
de nomeação para 
cargo de provimento 
em comissão e 
encaminha ao 
Assessor Especial do 
Gabinete do Prefeito.

Recebe solicitação 
e verifica se o 
Prefeito autoriza a 
nomeação.

Prepara o Decreto de 
nomeação em 03 
(três) vias. 
 Encaminha o 
Decreto ao Assessor 
Especial do Gabinete 
do Prefeito para 
providenciar 
assinatura

Arquiva 01 (uma) via 
do decreto com a 
confirmação da 
publicação e 
encaminha 02 (duas) 
vias à Divisão de 
Recrutamento e 
Seleção – 
SEAD/GRH/DRS
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Secretário da pasta 
arquiva indeferimento e 
arquiva solicitação.

Se autorizado, 
envia solicitação 
da nomeação 
CG/DCA . 

Caso não autorize, 
encaminha 
documento ao 
Secretário da 
Pasta requerente

Encaminha o resumo 
da nomeação para 
publicação no órgão 
oficial de imprensa 
do Município. 
Acompanha 
publicação.
 Realiza o controle de 
vagas e implantação 
do cargo no sistema 
RUBI, após a 
publicação.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Secretaria  responsável

Recebe o Decreto e 
acompanha o decurso 
do prazo de posse de 
30 (trinta) dias, a 
contar da data de 
publicação do Decreto 
de nomeação.

Comparecendo, 
entrega a relação 
de documentos 
pessoais para 
providências, e kit 
de formulários a 
serem 
preenchidos.

2/1

2/3

Caso o nomeado não 
compareça, informar 
à CG/DCA, para tornar 
a nomeação sem 
efeito

Se não é servidor 
efetivo, encaminha 
para fazer laudo 
médico em Clínica 
de Medicina do 
Trabalho

Analisa Laudo 
Médico e 
documentação, 
estando tudo 
certo, recebe e 
encaminha o 
candidato com o 
formulário de 
comunicação de 
inicio de atividade 
e o formulário de 
Acumulação de 
Cargos para a DAA 
– Divisão de Apoio 
Administrativo da 
secretaria onde 
vai prestar serviço.

Devolve o 
documento para o 
DRS, informando a 
data que o mesmo 
iniciou suas 
atividades, o local 
e o horário de 
trabalho.

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector
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Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

SEAD/SUBRH Divisão de Pagamento
SEAD/DRH/DP

Recebe, prepara a 
documentação, anexa o 
Decreto de nomeação e 
encaminha para à  
SEAD/SUBRH – Subsecretaria 
de Recursos Humanos, para 
assinatura do Termo de 
Posse.

Assina o termo de 
Posse e devolve a 
pasta do servidor 
ao DRS

Recebe o dossiê;
Inclui o servidor na 
folha de pagamento.

3/2

Fim

Recebe a documentação e 
providencia o cadastro do 
servidor no sistema RUBI. 
Depois de organizada e o 
servidor já cadastrado, a 
pasta do servidor é 
encaminhada à Divisão de 
Pagamento – DP, para ser 
inserido na folha de 
pagamento.

Divisão de Recrutamento e 
Seleção – SEAD/DRH/DRS

Legenda: Atividade Decisão Terminal
Conector 
Externo

Conector 
Interno Documento Interface no 

Sistema
Armazen. 
Interno

Atividade 
Proposta

Notas 
Explicativa Conector

Sistema: Sistema de Administração de Recursos Humanos
Assunto: Admissão de Pessoal – Cargo Comissionado e Função de Confiança
Código: SRH-NP 16                              Data de Elaboração: 26/08/2015  
Versão: 01                                             Data de Aprovação:     /     /

Anexo I - Fluxograma


