
DENOMINAÇÃO: 

Secretaria de Registro de Pessoal 
 
SIGLA: 

SERP/DIPAG/PROGEP 
 
UNIDADE DE SUBORDINAÇÃO: 

Diretoria de Pagamento e Registro de Pessoal. 
 
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 

Secretário(a) 
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE: 

É a Unidade responsável pela execução das atividades relacionadas aos registros e 
movimentação do pessoal da UFMS. 
 
COMPETÊNCIAS: 

• promover os registros de pessoal, mantendo atualizados os dados dos 
servidores ativos e inativos; 

• promover os registros relativos à provimento decorrente de nomeação, 
readaptação, reversão, reintegração e recondução; 

• promover os registros relativos a vacância decorrente de demissão, 
exoneração, falecimento, e posse em outro cargo inacumulável; 

• proceder a averbação de tempo de contribuição requerido por servidor; 
• promover os registros relativos às licenças e os afastamentos dos servidores 

previstos pela Legislação de Pessoal; 
• fornecer certidões, declarações e extratos relativos à situação funcional de 

servidor; 
• prestar informações relativas à situação funcional de servidor; 
• efetuar e manter atualizado o cadastro de estagiários, médicos residentes, 

residentes multiprofissionais; 
• contribuir com a transformação digital da UFMS, com plena realizando a 

digitalização e gestão dos documentos, processos e pastas funcionais dos 
servidores ativos, inativos e contratos temporários, com observância das regras 
de segurança, armazenamento e preservação exigidas pelos normativos 
vigentes; 

• disponibilizar o assentamento funcional digital para demandas administrativas 
na Pró-Reitoria; 

• fornecer cópias de documentos, tanto da assentamento funcional do próprio 
servidor quanto para atendimento de solicitações de Auditoria, Corregedoria, 
ordens judiciais, Procuradoria Jurídica, ordens judiciais e demais órgãos de 
controle; 

• executar o acondicionamento e a classificação de documentos, processos e 
pastas funcionais para o Arquivo Central observado   prazo de permanência no 
arquivo funcional em conformidade aos normativos vigentes; 

• realizar o descarte de documentos, conforme Resolução n.º14, Conarq, de 24 
de outubro de 2001; 



• realizar a conservação e preservação dos documentos; 
• elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 

 
  


