
ATA 002-2017 REUNIÃO DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFES

Nos dias vinte e oito e vinte e nove de Junho de dois mil e dezessete, reuniu-se o Fórum de Gestão
de Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, com início às 09 horas, no auditório do Cefor, sob
a  presidência  da Diretora  do Fórum Isabel  Cristina  Gomes Bassoni,  representante do  Campus
Colatina, e com a presença dos seguintes representantes dos Campis do Ifes: Campus de Alegre a
Sra Angela Maria do Amaral Carvalho, Campus Aracruz a Senhora Michelly M.F. Paula, Campus
Barra de São Francisco a Sra Osânia Cléia de Souza, Campus Cachoeiro de Itapemirim a Sra
Carolina O.S.Gandine Amaral, Campus Vila Vila o Sr. Jedidias Nunes dias, Campus Guarapari a Sra
Alexsandra V. Santiago Borsi, Campus Ibatiba a Sra Maiara Goldner, Campus São Mateus a Sra
Verana Maria Fornaciari Gonçalves, Campus Piúma da Sra Renata Prucoli Leal, Campus Cariacica
o Sr Dério José Faustino Junior, Campus Centro – Serrano a Sra Lara de Sá Leal, Campus Itapina a
Sra Djalse  Terezinha M.  Linhares,  Campus Montanha a Sra  Alcione de Souza,  Campus Nova
Venécia a Sra Claudiane Souza Cruz Faria, da Reitoria a Sra Diretora de Gestão de Pessoas Danusa
Simon Robers, da Coordenadoria de Cadastro de pessoas da Reitoria o Sr Hilbert Andrade, da
Coordenadoria  de  Pagamento  de  Pessoas  da  Reitoria  o Sr  George  Rodrigues  Loyola,  da
Coordenadoria  de  Seleção  de  Pessoas  da  Reitoria  a  Sra  Regina  Fundão  de  Faria  Rangel,  da
Coordenadoria  de  Legislação  e  Normas  da  Reitoria  a  Sra  Marcela  Freitas  S.  Rovetta,  da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas da Reitoria o Sr Pablo Augusto Panetto de Morais,
Campus Santa Teresa da Sra Maria aparecida Sandoval N. Marcari, Campus Serra da Sra Rosângela
César Vargas, Campus Venda Nova do Imigrante da Sra Marcia Leite Zupeli, da Coordenadoria
Geral  de  Gestão  de  Pessoas  do  Campus  Vitória  o  Sr  Josemar  Martins,  da  Coordenadoria  de
Cadastro do Campus Vitória a Sra Solange Rosa da Silva, da Coordenadoria de Pagamento do
Campus Vitória o Sr Jean Aldo Rosa Neves, da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do
Campus Vitória o Sr Alciares Melo dos Santos, do Campus Viana a Sra Ludmila Bergamini Tomaz,
da CASS – Reitoria o Sr Guilherme Augusto S. Souza. E com a presença dos seguintes convidados:
Tatiana Candeia da Silva do Campus Aracruz, Laudinéia Pereira Tonon do Campus Piúma,Loreane
de Ana G dos Santos do Campus Guarapari Rozemary Kuster do Campus Itapina, Ezequiel Alves de
Morais do Campus Barra de São Francisco, Gigliara Segantini de Menezes do Campus São Mateus,
Alexandre Santa Clara Rocio da Coordenadoria de Seleção de Pessoas da Reitoria, Líssia Pignaton
de Oliveira e Darlan Machado Pinto da Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria. A presidente
abriu a reunião do Fórum, dando as boas vindas aos participantes, e em seguida prosseguiu, falando
sobre o documento que foi elaborado pelo Fórum, sobre a composição do quantitativo de servidores
das CGGP,s,  dos  campis  .E  que o  documento  denominado ‘Carta  ao  Reitor”,  foi  entregue  ao
Gabinete do Reitor,  para que fosse levado para apreciação do Conselho Superior.  A presidente
informou que mandaria cópia do documento para o e-mail dos representantes do Fórum, e que deve-
se  dar conhecimento ao Diretor Geral de cada campus, sobre a existência e teor do mesmo. Em
seguida, a palavra foi dada a Pablo Paneto de Morais, que iniciou falando sobre o grupo de trabalho
do PCCTAE, informando que até a presente data foram feitas 02(duas) reuniões sobre o assunto,
ressaltou que o grupo está evoluindo em discussões, e que na reunião do fórum de agosto será
apresentado ao grupo o trabalho final. Pablo falou da saída de Melissa do grupo de trabalho, e que
as atividades passadas a ela, foram absorvidas pelos demais componentes do grupo, ressaltou pelo
fato que não será feita uma criação de um novo documento, e sim uma atualização de acordo com a
legislação. Ressaltou questões de mudanças de siglas no documento, e ficou acordado por todos,
que na edição do novo documento será usado o termo “ área de gestão de pessoas”.Em seguida, pôs
a par dos presentes, dos andamentos relacionados a política de capacitação do Ifes, frisou que houve
atrasos, considerando que os campis demoraram entregar suas contribuições. Mas que a previsão da
consolidação do documento está prevista para início de agosto, para ser apreciada pelo Conselho
superior. Foi levantado pelos participantes, que em grande partes dos processos de capacitação, a
área de gestão de pessoas coloca seu parecer, porém, sendo este, ignorado pelas chefias, que não
querem se indispor com os servidores. Vários questionamentos foram feitos, ficando acordado o
aguardo da consolidação do documento de Política de Capacitação. Continuando sua fala, Pablo



adentrou sobre o Grupo de trabalho de capacitação,2 duas reuniões foram feitas, e que estão em
parceria com o Cefor, tentando construir cursos para os servidores ingressantes, além de outros
cursos para desenvolvimento. Citou que estão com alguns cursos em mente, como sobre a Lei 8112,
Historia da Instituição, Desenvolvimento de carreiras. E  que o Cefor, pediu que o Ifes fizesse os
projetos de cursos e os enviasse. Danusa sugeriu que fosse dividido para o grupo, para ajudar na
construção dos projetos, para que não sobrecarregue o grupo de trabalho. Dos temas propostos,
foram feitos subgrupos, com as seguintes composições: Grupo da História do Ifes, composto por
Ângela(Campus  de  Alegre)e  Djalse(campus  Itapina);  Grupo  8112/90,  composto  por
Claudiane(Campus  Nova  Venécia,  Pablo(CDP  Reitoria)  e  Michele(Campus  Aracruz);  Grupo
Desenvolvimento,  composto  por  Danusa(DGP),  Lais(CDP Reitoria),  Alciares(CDP  Campus
Vitória), Maiara(Campus Ibatiba) e Carolina Gandine( Campus Cachoeiro); Grupo Ética, composto
por  Maria  Aparecida  Marcari(  Brota)Campus  Santa  Tereza,  Marcela(CLN  Reitoria)  e  Osânia
(Campus Barra de São Francisco).Em seguida a fala foi dada a Regina(CSP- Reitoria), para falar
sobre o Grupo de Trabalho de professor substituto. Regina relatou que o grupo se reuniu via Web, e
que  ela  se  reuniu  pessoalmente  com  Simone  do  Campus Vitória.  Foram  sugeridas  algumas
mudanças pelo grupo: No art. 7°, em vez de encaminhar a PRODI, que seja encaminhado a DGP, e
que tal encaminhamento possa ser por e-mail. Foram feitos alguns questionamentos sobre o assunto,
principalmente sobre o cronograma de estartar um processo de contratação de Professor substituto.
Ficou  acordado  de  que  a  CSP da  Reitoria  cobre  um  levantamento  dos  campis,  de  professor
substituto,  pelo  comando  >cacopca,  que  seja  feito  um  levantamento  até  segunda  –  feira,  dia
02/07/2017, levantar se a vaga é emprestada ou não, pois caso seja vaga emprestada, o contrato
deverá ser verificado com a DGP se vai haver continuidade. O grupo definiu que a DGP deverá
enviar  um  e-mail,  cobrando  tal  levantamento.  Com  relação  ao  edital  de  professor  substituto
multicampi, foi dito que a data para envio do perfil  para CSP, será de até dia 07/07/17; Para a
contratação  de  substitutos,  dos  campis  que terão  troca  de DG,  deverá  ser  aberto  processo  de
contratação. Em seguida, foi indicado pelo grupo de trabalho de suprimir o art. 10, e no art. 11,
suprimir o item VI e VII. Foi inserido o § 1° que deverá ser publicado na integra no DOU o edital.
Regina ficou de enviar um e-mail para os campi, da não obrigatoriedade de publicação do
edital em jornal local. Art. 14, suprimir o parágrafo 1°, e 2°.Art. 20- alterou por onde se lê um dia
útil, leia-se de acordo com o cronograma. Ficou definido que os temas dos sorteios de pontos serão
divulgados no edital. Houve o questionamento sobre pagar Rt a substituto, que foi contratado com
diploma  de  Mestre,  e  depois  faz  um  Doutorado.  Se
o Ifes pode ou não, pagar a RT para ele? Foi um momento de muitos questionamentos e discussões.
Foi acordado, que deverá ser feito uma consulta ao procurador e ao Marcelo da CGU. Com relação
a alteração de carga horária de substituto não pode haver. No Art. 27 Não será colocado no edital
que o candidato pode requerer a filmagem para recurso.§2° foi sugerido que para chamar para a
prova de desempenho, seja 1 vaga 8 candidatos, 2 vagas 12 candidatos, 3 vagas 18 candidatos.§3°
serão aprovados ou classificados os candidatos que conseguirem 60 pontos. Art.29, onde se lê “ a
comissão de seleção”, leia-se “a gestão de pessoas”.Considerando que foi ultrapassado o limite de
tempo de fala, foi feito o encerramento da apresentação sobre o Professor Substituto. Em seguida, 
foi dada a palavra a Walace para discorrer sobre o SIG rh. Walace Frisou o fato da nova  Resolução
01/2017, que altera a minuta do regimento interno, de nos atentarmos a ela. Foi questionado pelos
demais a questão do retrabalho de alimentar vários sistemas. Abordou-se o fato que antigamente o
sistema  Siape  aceitava  cadastrar  o  CPF  dos  dependentes  da  Mãe,  e  agora  não  permite.  Foi
questionado o porquê de ainda não ter  sido implantado o módulo de frequência do Sig Rh, e
Walace, disse que ainda está em estudo, mas que futuramente, após autorizações superiores será
implantado. Qualquer pendência que não estiver  batendo com o organograma e com o Sig-Rh
deverá ser encaminhado e-mail para a CCP- Reitoria. Enfatizou que toda atualização feita no siape,
deverá ser realizado no Sig RH, finalizando assim sua fala.  Izabel tomou a palavra, e ressaltou
que tudo o que foi dito sobre professor substituto, ainda não está valendo, primeiro deverá ser
apreciado pelo Conselho Superior.  Em seguida , Começou a apresentação d o GT sobre estágio
probatório  Docente.  Verana(Campus São  Mateus)  e  Alciares  (Campus Vitória)  apresentaram a



minuta de proposta de alteração da resolução de 001, de 1993. Os participantes foram divididos
em 05 grupos para o estudo da proposta. Foi colocado o tempo de 20 minutos para o estudo. Após o
tempo,  foi  feita  a  discussão,  ficou  definido  por  maioria,  que  a  gestão  de  pessoas,  não  mais
participará das avaliações docentes. No artigo 5°foram sugeridos que diminuísse o texto. Isabel
sugeriu que fosse inserido um parágrafo, a respeito de como avaliar os docentes afastados, uma vez
que a lei permite que o docente se afaste durante o período de estágio probatório. A comissão se
comprometeu em buscar mais informações e criar um texto, relacionado a este assunto. No artigo 8°
foi sugerido pela não necessidade de conter nos processos a portaria de nomeação, e a cópia de
efetivo exercício.Após o término das contribuições do grupo, ficou definido que o GT, irá fazer as
considerações que foram propostas, e que posteriormente será encaminhado ao e-mail do fórum até
o dia 07/07/2017, para aprovação; E os servidores terão até o dia 14/07/2017, para fazer alguma
ponderação, e após aprovação o fórum encaminhará a minuta para a DGP, que encaminhará, para a
CPPD,  e  Reitor.  Ficou  definido  que os  mesmos servidores,  Verana,  Alcione  e  Alciares,  serão
responsáveis pelo GT de trabalho de alteração da resolução CS 05/2014 de Estágio probatório de
Taes.  Continuando os trabalhos,  foi  dada a palavra a Rosangêla(Campus Serra)  e Hilbert(CCP
Reitoria), sobre o assentamento funcional digital, foi feita a pesquisa de quem fez o curso de AFD.
E quem ainda não fez, que deverá se matricular na turma de agosto da ENAP. Quem concluir o
curso deverá encaminhar e-mail  para o Hilbert,  solicitando o acesso ao sistema de AFD.(cada
campus deverá encaminhar e-mail solicitando a senha). Rosângela fez uma explanação de como
acessar o sistema, e suas funcionalidades, e disse da necessidade de fazer uma relação de todos os
servidores,  estagiários,  substitutos  que  ingressaram  a  partir  de  01/07/2016,  que  estes  deverão
obrigatoriamente ser feitos no sistema. Ficou definido que cada campus comprará seu equipamento
de  scaner,  pedindo  ao  Diretor  de  Administração para providenciar  a  compra  do  mesmo .  Foi
sugerido por Isabel, que a Reitoria emita um memorando aos Diretores Gerais, sobre a necessidade
de aquisição do aparelho com urgência. E que tal aparelho tem que ter as mesmas especificações,
que contidas no memorando da Reitoria. Tendo em vista o avançar das horas, foi finalizada a fala
pela presidente, e deixado a pauta de RT/IQ com titulação provisória para o dia 29/06/2017. No dia
29 de Junho de 2017 as 09:00 da manhã, a reunião do Fórum começou com a fala do Professor
Ademar Stange , falando sobre a paralisação do dia 30/06/2017. A orientação que nos foi passada , é
que não mandemos nenhuma comunicação aos servidores, que fique a cargo do servidor decidir. Em
seguida a  fala foi  dada a Marcela(CLN Reitoria),que abordou algumas questões de legislação.
Abordou  a questão sobre um caso concreto de uma filha de um servidor falecido que, estava com
mais de 21 anos, que mesmo estudando, não tem mais o direito de pensão por morte, e que iria
passar este parecer por e-mail do fórum. Abordou sobre o auxílio  natalidade para filho adotivo,que
foi feita uma consulta em 2013, e que somente agora teve a resposta. E que irá repassar para o e-
mail do fórum. Explicou que afastamento para mestrado ou doutorado parcial, seja apenas no país, e
disse que enviou a resposta da consulta ao e-mail do fórum, e caso alguém não tenha recebido que
solicite por e-mail que reenviará. Com relação as concessões com títulos provisórios, a orientação é
que seja aberto o processo, mas que não seja dado andamento. Marcela reiterou que o Ifes está
aguardando o parecer do procurador previsto até o inicio de julho. Porém a orientação é que os
servidores abram os processos, e que aguardem o posicionamento do procurador. Verana levantou o
questionamento,  que  caso,  algum  servidor  tenha  aberto  processo,  e  a  administração  tenha
concedido, o que fazer neste caso. Danusa explicou que deverá ser analisado, e que processos desta
natureza , deverão ser encaminhados para a DGP. Isabel tomou a palavra, para falar a respeito dos
Taes  poderem participar em projetos de pesquisa. Foi sugerido pelos participantes, que o fórum,
proponha uma minuta, para que tenhamos algo formalizado. Foi criado um grupo de trabalho, com
Angela, Alciares, Gigliara, Pablo e Rosangêla, e ficou definido Ângela como presidente, e dado o
prazo para a reunião do fórum de agosto para apresentação do material. Em seguida, ficou definido,
que o Fórum, fará um encaminhamento, para que seja feito a eleição da CIS. Angela levantou a
questão a respeito do que foi sugerido no último fórum, que um componente  do fórum, compusesse
uma comissão, juntamente com o colégio  de dirigentes,  para  que fosse institucionalizado uma
comissão para elaborar, um documento padrão, que uniformize os procedimentos, que tenhamos um



documento institucional sobre progressão docente. Ficou definido que o fórum,encaminhará o nome
de Ângela, para  Alessandro, secretário do Conselho superior, para a emissão de portaria. Dando
sequência,  a fala foi dada a George, que  iniciou sua fala sobre processos de exercício anterior,
abertos a partir de 02/07/2017, que deverá voltar ao procedimento antigo. Ressaltou  que será feito a
elaboração de um documento, para compor o processo, relacionado, ao posicionamento da carreira
do interessado, que substituirá o Despacho D- 007.e que antes de abrir o processo, verificar se o
servidor não impetrou processo de exercício anterior nas vias judiciais. George propôs, que seja
feito um levantamento,  dos servidores que necessitem de treinamento,  para que seja feito uma
capacitação de pagamento para estas pessoas. Após o encerramento sobre a fala sobre exercício
anterior,  começou a fala sobre os novos procedimentos de auxílio-saúde.  Que brevemente será
encaminhado um  manual, com tira dúvidas, e com alguns exemplos de casos concretos. E que será
feito uma WEB conferência,  para sanar dúvidas. George ressaltou também, muita atenção com
relação a rescisão de CDT, nos cálculos. Após a fala de George, Isabel tomou a palavra com relação
a indicação do fórum, para o novo nome do(a) Diretor(a) de Gestão de Pessoas, pois Jadir disse, que
iria ouvir o fórum, com relação a indicação. Foi feito o questionamento, de quem teria o poder de
voto, e foi definido por maioria, que todos os presentes iriam ter o direito a voto de indicação. Foi
sugerido que cada pessoa, escreva o nome de 04 pessoas, e os 04(quatro) com maiores votos, serão
indicados.Foi feita a votação , e a apuração,com os seguintes votos: Danusa- 20 votos, Angela- 23
votos;Pablo – 15 votos;Isabel – 13 votos;Katia Galvão – 12 votos.Jean – 6,Rosangela – 2Josemar-
3Veranana – 5Osânia- 1George – 3Alciares- 3Maiara – 2 Líssia- 5;Jedidias – 1; Simone Sales –
1.Terminada a apuração,nada mais havendo a tratar, a Presidente declara a reunião encerrada. Eu,
Osânia Cléia de Souza , lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.


