
Ata da Reunião do Fórum de Gestão de Pessoas do Ife s 27 de novembro de 2017 

No dia vinte e sete de dois mil e dezessete, reuniu-se o Fórum de Gestão de Pessoas do
Instituto Federal do Espírito Santo, via web conferência com início às 09: 30 horas.  A
reunião foi presidida pelo Diretor de Gestão de Pessoas o Sr Pablo Augusto Panêtto de
Morais, que iniciou dando boas vindas a todos, e foi feita uma breve apresentação de
todos os coordenadores da DGP. Pablo frisou a importância da DGP ser suporte para os
campi.  Em  seguida  foi  feito  o  questionamento  pelos  participantes  em  relação  ao
pagamento de auxílio-transporte a estagiários que moram no mesmo bairro do Campus,
Pablo ressaltou que não foi encontrado na legislação nada que restringe o pagamento, e
que até então deve-se pagar auxilio transporte para todos os estagiários. Em seguida foi
abordado o assunto relacionado ao grupo de WhatsApp utilizado pelos componentes da
gestão  de  pessoas  do  Ifes, pois  muitos  assuntos  tratados  no  grupo  dizem  respeito
somente  a  quem  atua  na  gestão  de  pessoas,  e  o  que  tem  acontecido  que  alguns
servidores  que  não  estão  mais  na  gestão  de  pessoas,  e   continuam  no  grupo  de
whatsApp, podem divulgar os assuntos tratados para grupo de servidores gerais. E não é
este o intuito do grupo. Após algumas discussões foi acordado pela maioria, que Pablo
como Diretor removerá os servidores que não fazem mais parte da Gestão de Pessoas. E
foi ratificado que watsApp não é considerado uma ferramente institucional. Além de  frisar
que dúvidas devem ser enviadas por e-mail institucional. Em seguida, abordou-se o tema
relacionado aos grupos de trabalhos criados nos fóruns antigos. Pablo enfatizou que a
política de capacitação está fechada, e foi encaminhado ao Gabinete do Reitor, e será
analisado nas próximas reuniões do Conselho Superior. Com relação ao grupo de revisão
do PCCTAE, Pablo argumentou  que não tem condições de continuar como presidente,
devido  as  demandas  da  DGP,  e  pediu  que  alguém  pudesse  fazer  parte  em  sua
substituição. Foi feito um levantamento dos Grupos de trabalho, e no grupo Inscrição no
Cadin, que está em andamento foi feito a inclusão do servidor Ebenezer Lopes Ferreira
;Foi  proposto   a  criação  de  um grupo  sobre  a  atualização   das  resoluções  antigas,
levantamento  de  todas,  as  resoluções,  e  tentar  atualizar.  Ficou  acordado  dentro  do
adiantado da hora, que as sugestões de composição dos grupos, bem como a inclusão de
novos membros, será feita por e-mail a DGP. Dando continuidade Pablo nos repassou
que foi   proposto  para Lezir  (Pró Reitor  de Administração),  que nos próximos fóruns,
sejam feitos treinamento específicos para a gestão de pessoas. Levantou-se a questão
da  criação de um site da DGP para tirar dúvidas dos servidores. Acordou-se de criar um
grupo de trabalho, para o devido fim. Em seguida a fala foi dada a Sra Mírian Cardoso de
Resende Soares, Coordenadora da CASS, que frisou a questão dos prazos dos atestados
que  são  dias  corridos.  Informou  que  professor  substituto  com  mais  de  15  dias  de
afastamento(atestado), deve  agendar perícia no INSS, e que até 15 dias perícia SIASS.
Salientou que Perícia quem agenda é o próprio servidor. Atestados de estagiários devem
ser tratados de forma administrativa pelo próprio supervisor,  que deverá abonar como
falta justificada, sendo o auxílio transporte  ser suspenso no período. As declarações de
comparecimento a consultas e exames laboratoriais,  a chefia realiza o abono. O servidor
deverá comunicar à sua chefia o quantitativo de dias que estará afastado por motivo de
saúde, por questões de urbanidade, e ética. Mirian salientou que irá  encaminhar um e-
mail, com orientações sobre os prazos. Com relação a Licença maternidade: se a licença
for da data do parto em  diante, não precisa de abrir processo a CASS, deve ser somente
de forma  administrativa. Quando a servidora está de licença antes do parto, quem deve
lançar é a CASS. Foi verificado que na Reitoria não faz portaria concedendo Licença
Gestante,  nem Portaria  de prorrogação.  Pablo  ficou de verificar  para padronizar  para
todos. Em seguida, fala foi dada ao Sr Luciano Toledo Pró Reitor de Desenvolvimento
Institucional, que fez as boas vindas, e uma breve apresentação, falando da importância
do  Fórum,  e  do  apoio  da  Pró  Reitoria.  Dando  sequência,   a  fala  foi  passada  a



Coordenadoria de Legislação e Normas, Marcela,  que começou com os informes. Foi
falado do decreto 5213, de 2004, que foi revogado pelo decreto 9144 de 2017, que não
pode mais ter cessão de servidores para ocupar FG, o  art.  15  limita somente para
ocupantes de CD-4 e C-D3, equivalência mínima. E as sessões podem ser por tempo
indeterminado. Deu uma breve explanação sobre as auditorias,falou da E- Pessoal que irá
substituir o Sisac. Melqui fez o levantamento  em relação aos processos de nomeação de
servidor  efetivo  e  substituto  que  estão  voltando   da  CGU  com  o  parecer  de
ILEGALIDADE,  em  virtude  do  requisito  do  Edital  ser  superior  ao  exigido  na  lei
12772/2012,   Marcela  disse  que  todas  as  consultas  foram  feitas,  e  que  devemos
aguardar a resposta do TCU, e enquanto isso os processos devem ficar aguardando nas
CGGPs.  Em seguida  a  fala  foi  dada  a  Lais  de  Miranda Moro  da Coordenadoria  de
Desenvolvimento de Pessoas,que  Começou sua fala falando dos títulos provisórios, da
nova  resolução  do  MEC,  e  parecer  do  procurador  que  ratificou  a  questão  de  não
aceitarmos  mais   títulos  provisórios  para  concessão  de  Incentivo  a  Qualificação   e
Retribuição por Titulação. Lais disse que a orientação é que o servidor abra o processo, e
que  será  negado  e  arquivado,  porém,  quando  o  servidor  apresentar  o  diploma  será
concedido  com  base  da  data  da  apresentação  do  diploma.  E  caso  futuramente  a
Legislação mude, o caso poderá ser revisto. Falou da importância dos encaminhamentos
dos relatórios R-001 e R-003. Dando continuidade a fala foi  dada a servidora Regina
Fundão de Faria Rangel,  representante da Coordenadoria de Seleção de Pessoas da
Reitoria,  que reiterou algumas orientações sobre os processos de  Estágio Probatório. E
que foi encaminhado ao Conselho Superior as novas Resoluções para serem aprovadas,
tanto de Taes e Docentes. Houve uma discussão sobre a questão do registro de ponto
eletrônico pelos estagiários,  e que alguns campi registram de forma manual,  e outros
eletronicamente. Regina ficou de fazer uma consulta, e encaminhar para o Fórum via e-
mail. Foi informado que professor substituto não pode ter recesso, nota técnica 317/2013
impede  aderir  ao  recesso,  porém,  como  houve  divergência  de  entendimentos  e
interpretações, foi  definido que  Verana Maria  Fornaciari  Gonçalves,  representante do
Campus  São  Mateus,   faria  uma  consulta  formal  a  DGP,   que  posteriormente
encaminharia a consulta a Procuradoria Federal  do Ifes e ao MEC.  Os  estagiários não
podem aderir ao recesso, uma vez que não há previsão legal. A fala em seguida foi dada
a Carolina de Oliveira Souza  Gandine Amaral, que está representando a Coordenadoria
de Cadastro  da Reitoria.  Carolina abordou a questão da aposentadoria  especial  para
docentes, e que as licenças para afastamentos devem ter descontadas  as licenças para
capacitação, doutorado ou mestrado. A mesma  salientou que irá  encaminhar o parecer
do TCU, para a  pasta  Institucional  Maria  .  Salientou  a  importância  dos registros das
compensações do recesso de final de ano. E frisou a questão da compensação, que as
pessoas não são  obrigadas a aderir ao recesso, e caso façam a adesão,  devem  ficar
atentas  aos  prazos  para  compensação,  pois  serão   descontadas  as  horas  não
compensadas. Com relação a Jornada especial de janeiro de 2017, que o prazo está
finalizando até 31.12.2017, e  que formulários de participação em cursos, servem para
registro de compensação do horário especial de janeiro de 2017.Em seguida a fala foi
dada ao Sr  George Rodrigues Loyola,que iniciou falando da medida provisória 805 de
2017, ajuda de custo e auxílio-moradia, o limite não é mais de 1800,00 e sim, 25 % em
cima da CD, e a cada ano diminuirá 25%, ajuda de custe restringiu apenas a 1(uma)
remuneração, ou  o  cargo de origem, ou o cargo em comissão. A contribuição a partir de
fevereiro de 2018, para quem recebe acima do teto será 11% sobre o teto, e o que passar
será 14%. Teve alteração da tabela docente, não terá aumento nas funções, e houve uma
postergação do aumento dos docentes. Em seguida foi adentrado ao assunto de férias
judiciais, em que as férias administrativas devem ser gozadas após o usufruto das férias
judiciais. Quem ainda não encaminhou para a DGP os documentos necessários sobre as
férias judiciais, deverá encaminhar com urgência uma vez que o processo já foi aberto. As



férias judicias não podem ser interrompidas. Pois cada reprogramação de férias geram
um custo muito alto ao tesouro nacional. Algumas dúvidas pertinentes ao assunto foram
tratados e sanadas. Será encaminhado posteriormente um manual de cadastramento no
Sig das férias judiciais. George frisou que o prazo do recesso para compensação é de até
31.04.2017,  e que independente se a pessoa está  de férias ou não,  deverá  haver  a
compensação neste prazo, não há previsão de postergação. Com relação a Exercício
anterior, George frisou a importância de verificar na pasta maria, dar uma lida no material
e que provavelmente  a partir de 2018 não haverá mais a necessidade de abertura de
processo de exercício anterior, e sim, dar continuidade no mesmo processo. Em seguida
o Diretor de Gestão de Pessoas o Sr Pablo Panetto Morais, deu por encerrada a reunião.
Eu, Osânia Cléia de Souza , lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de
todos os presentes.


