
  
 

REMOÇÃO INTERNA Nº 01/2020 

 

 

O novo processo de remoção do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) é regulamentado pela 

Resolução do Conselho Superior nº 62/2019. Abaixo estão disponibilizados informações sobre a 

inscrição, o quadro de vagas e o cronograma para a manifestação dos servidores interessados na 

remoção para outra unidade de lotação. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 Somente serão admitidas inscrições via Internet acessando o site (https://remocao.ifes.edu.br/) 

e clicando em “Registre seu Interesse”.  

1.1.1 No site (https://remocao.ifes.edu.br/) está disponível o tutorial para o cadastro e a inserção 

dos documentos na chamada interna de remoção. 

1.2 Primeiro passo: Atualizar o currículo no Banco de Talentos. 

1.2.1 Para atualizar o currículo, o(a) servidor(a) deverá acessar o SIGRH (https://sigrh.ifes.edu.br/) > 

capacitação > banco de talentos > cadastrar/atualizar currículo. 

1.2.2 O(A) servidor(a) deverá complementar as informações fornecidas pelo sistema e anexar os 

comprovantes de capacitação. Poderá ainda, informar os links do Gedoc, com portarias que se 

enquadram nos critérios de classificação. 

1.2.3 As informações prestadas pelos servidores no preenchimento do currículo do banco de 

talentos do SIGRH são de sua inteira responsabilidade, podendo a Administração, sem prejuízo de 

apuração administrativa ou criminal, anular os atos por si praticados, se constatada qualquer 

irregularidade. 

1.3 Segundo passo: Solicitar remoção por chamada interna. 

1.3.1 O(A) servidor(a) deverá clicar no SIGRH (https://sigrh.ifes.edu.br/) > solicitações > remoção > 

solicitar. Na tela: “Tipo de Remoção que deseja solicitar”, clicar em “Remoção por Chamada 

Interna”. 

1.3.2 O(A) servidor(a) deverá escolher o campus que deseja remoção e no campo “Justificativa” 

informar para qual área/vaga está concorrendo. 
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1.4 Terceiro passo: Inserir declarações. 

1.4.1 Para inserir as declarações, que se enquadram nos critérios de classificação, o(a) servidor(a) 

deverá acessar o SIGRH (https://sigrh.ifes.edu.br/) >solicitação> Solicitações Eletrônicas>. Deverá 

escolher a opção “Documentos Remoção”. 

 

2. QUADRO DE VAGAS 3ª CHAMADA 

2.1 Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico: 

Unidade 
Nº de 
vagas 

Perfil 
Área ou sub-área  

(Tabela Capes) 
Titulação exigida (Graduação) 

Campus Aracruz 01 Sociologia Sociologia (70200009) Graduação em Ciências Sociais 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

01 
Engenharia 

Elétrica 
Sistema Elétrico de 

Potência (30404002) 
Graduação em Engenharia 

Elétrica 

Itapina 01 História 
História (70500002) 

Educação (70800006) 
Graduação em História 

Montanha 01 Geografia Geografia (70600007) Graduação em Geografia 

Santa Teresa 01 Matemática Matemática (10100008) Graduação em Matemática 

São Mateus 

01 Mecânica II 
Processos de Fabricação 

(30505003) 
Graduação em Engenharia 

Mecânica 

01 Mecânica VI 
Controle de Sistemas 

Mecânicos (305040747) 
Graduação em Engenharia 

Mecânica 

 

2.2 Técnicos Administrativos em Educação: 

Unidade Nº de vagas Nível Cargo 

Cachoeiro de Itapemirim 1 E Pedagogo-Área 

Campus Montanha 1 D Assistente em Administração 

 
3. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPA / ATIVIDADE PRAZO DATA LOCAL 

Publicação das vagas para 3ª chamada 01 dia 23/11/2020 

https://remocao.ife

s.edu.br/ 

Prazo para inscrições - 3ª chamada 02 dias 23 e 24/11/2020 

Resultados da 3ª chamada 01 dia 25/11/2020 

Recursos da 3ª chamada 01 dia 26/11/2020 

Resultado final da 3ª chamada 01 dia 27/11/2020 

Homologação dos resultados das chamadas 01 dia 27/11/2020 Gedoc 

 

3.1 Os Recursos, nos períodos previstos no cronograma, devem ser apresentados somente via 

internet no endereço de e-mail: remocao@ifes.edu.br. 
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