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OFÍCIO CIRCULAR Nº 30/2021/CCS  
 Florianópolis, 16 de agosto de 2021. 

 
Aos Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina – CCS/UFSC 
 
Assunto: Tramitação de solicitações para a Direção do CCS: PORTARIAS E EDITAIS. 
  
1. Com o objetivo de aperfeiçoar os fluxos das atividades, reduzir o tempo de 
tramitação e facilitar o acompanhamento das demandas, a partir de 23 de agosto de 2021, as 
solicitações de emissão de portarias e editais passarão a ser tramitadas exclusivamente por 
meio do Sistema de Processos Administrativos - SPA (http://acesso.egestao.ufsc.br/solar/). 

2.  Todo setor é uma unidade protocoladora, assim o responsável pelo setor (chefe 
de expediente/ coordenador/ chefe de departamento) pode cadastrar a solicitação digital em 
seu setor e encaminhar para a Direção do CCS (CAA/CCS; SEC/CCS; ou CCS). 

3.  Nas solicitações devem constar: nome e SIAPE do servidor que será designado, 
vigência da designação, função que irá desempenhar e número da portaria anterior. 

4.   Nos casos de substituição de membros em portarias, solicitamos que seja 
informado o número da portaria que nomeou o membro que será substituído. 

5.  No quadro abaixo, registramos “Grupo de assunto” e “Assunto” que devem ser 
usados no cadastramento das solicitações digitais: 

Processo Tipo de Processo Grupo de Assunto Assunto 
Setor 

Responsável 

Portaria Solicitação digital 213 - Portaria 762 – Portaria - Emissão CCS 

Edital Solicitação digital 108 – Edital 1371 – Edital - Abertura CCS 

6.  O serviço de apoio administrativo não pode assegurar o recebimento e 
tramitação adequados de solicitações que não estiverem nas normas estabelecidas neste ofício 
circular.  
7.  As solicitações tramitam rotineiramente na fila de trabalho do SPA por ordem de 
chegada. Assim, solicitamos encaminhamento com antecedência aos prazos finais de cada 
solicitação. 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

FABRICIO DE SOUZA NEVES 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
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