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ATA DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS 04/05/19 E 05/04/2019

Nos dias quatro e cinco de abril de 2019, reuniu-se o Fórum de Gestão de Pessoas do
Instituto Federal do Espírito Santo, no Centro de Educação a distância do Ifes (Cefor). A
abertura das atividades se deu no dia quatro de abril de 2019 com início às 9 horas no
miniauditório do Cefor, sob a presidência da Diretora do Fórum a Sra Ângela Maria do
Amaral  Abreu Carvalho,  representante do Campus de Alegre,  e  com a presença dos
seguintes representantes dos Campi  do Ifes: Campus Colatina a Sra. Lorena Manenti,
Campus Linhares da Sra. Edinéia A. Nunes, e do Sr. Rafael Vaccari Moreira, Campus
Aracruz a Sra. Michelly M. F Paula e a Sra. Jaciara M. Caetano Simão, Campus Barra
de São Francisco a Sra.  Osânia Cléia de Souza e o Sr. Kaio Fernandes de Oliveira,
Campus Cachoeiro de Itapemirim a Sra. Carolina O. S. Gandine Amaral, Campus Vila
Velha o Sr.  Dereck Bruno Girelli,  Campus Guarapari  a Sra.  Alexsandra V. Santiago
Borsi e a Sra. Loreane de Ana G. dos Santos, Campus São Mateus a Sra. Verana Maria
Fornaciari  Gonçalves,  Campus  Piúma  do  Sr.  Roquinei  Littike  da  Silva,  Campus
Cariacica a Sra. Simone Coelho Aguiar, Campus Centro-Serrano a Sra. Eusilene Alves
Patrocínio, do Campus Itapina a Sra. Bruna Raasch Soares, Campus Montanha a Sra.
Alcione de Souza, Campus Nova Venécia a Sra. Patrícia Buzatto Merlin, da Diretoria de
Gestão de Pessoas o Sr. Diretor de Gestão de Pessoas Pablo Augusto Panêtto de Morais
e do Diretor Adjunto George Rodrigues Loyola, da Sra. Débora Correa e Camila Dalfior
Gomes, representantes da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas da Reitoria, da
Coordenadoria de Cadastro de Pessoas da Reitoria a Sra. Maria Aparecida Sandoval
Marcari, do Campus Santa Teresa da Sra. Kiara Antonia S. Pierazzo, do Campus Serra
da Sra.  Rosângela César Vargas  e do Sr.  Luis Henrique Rosado Torres,  do Campus
Venda Nova do Imigrante do Sr. Marko Aurélio Goulart, da Coordenadoria Geral de
Gestão de Pessoas do Campus Vitória do Sr. Alciares Mello dos Santos, da Sra. Solange
Rosa da Silva, do Sr. Vitor Carvalho de Oliveira, da Sra. Nilzete Fabri R. de Assis, da
Sra. Marília Ruy Santana e do Sr. Jean Aldo Neves dos Santos e do Campus Avançado
Viana do Sr. Josemar Martins. E no dia cinco de abril de 2019 com início às 8 horas
com as  seguintes  presenças: da  Diretora do Fórum a Sra.  Ângela Maria do Amaral
Abreu Carvalho, representante do Campus de Alegre, e com a presença dos seguintes
representantes dos Campi  do Ifes: Campus Colatina a Sra. Lorena Manenti, Campus
Linhares do Sra. Edinéia A. Nunes, e do Sr. Rafael Vaccari Moreira, Campus Aracruz a
Senhora Michelly M.F Paula e a Sra. Jaciara M. Caetano Simão, Campus Barra de São
Francisco a Sra. Osânia Cléia de Souza e o Sr. Kaio Fernandes de Oliveira, Campus
Cachoeiro de Itapemirim a Sra. Carolina O. S. Gandine Amaral, Campus Vila Velha o
Sr. Dereck Bruno Girelli, Campus Guarapari a Sra. Alexsandra V. Santiago Borsi e a Sra
Loreane de Ana G. dos Santos, Campus São Mateus a Sra.  Verana Maria Fornaciari
Gonçalves, Campus Piúma do Sr. Roquinei Littike da Silva, Campus Cariacica a Sra.



Simone Coelho Aguiar, Campus Centro-Serrano a Sra. Eusilene Alves Patrocínio, do
Campus  Itapina  a  Sra.  Bruna Raasch  Soares,  Campus  Montanha a  Sra.  Alcione  de
Souza, Campus Nova Venécia a Sra. Patrícia Buzatto Merlin, da Diretoria de Gestão de
Pessoas  o Sr.  Diretor  de Gestão de Pessoas Pablo Augusto Panêtto  de Morais  e  do
Diretor Adjunto o Sr. George Rodrigues Loyola, da Sra. Marcela Freitas Scotá Rovettá
da  Coordenadoria  de  Legislação  e  Normas,  da  Sra.  Lais  Miranda  Moro  da
Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, da Sra. Carla I. C Rosseto da
Coordenadoria de Assistência a Saúde do Servidor, do Campus Santa Teresa da Sra.
Kiara Antonia S. Pierazzo, do Campus Serra do Sr. Luis Henrique Rosado Torres, do
Campus Venda Nova do Imigrante do Sr. Marko Aurélio Goulart,  da Coordenadoria
Geral de Gestão de Pessoas do Campus Vitória do Sr. Alciares Mello dos Santos, do Sr.
Vitor Carvalho de Oliveira, da Sra. Nilzete Fabri R. de Assis e do Sr. Jean Aldo Neves
dos Santos e do Campus Avançado Viana do Sr. Josemar Martins. Deu-se a abertura do
fórum, pela presidente Ângela, com uma frase de Mário Sergio Cortella, falando sobre a
importância da coletividade. Em seguida a fala foi dada ao Diretor de Gestão de Pessoas
Pablo Augusto Pânetto de Morais, que deu boas vindas a todos, e explicou como seria a
dinâmica do Fórum. Dando sequência a pauta, foi feita a avaliação do EGP (Encontro
de Gestão de Pessoas) de 2018, Pablo mostrou alguns gráficos, sobre a avaliação do
encontro, em geral a avaliação foi positiva. Em seguida foi aberto para contribuições e
perguntas.  A discussão  girou  em torno  da  nova proposta  para  a  gestão  de  pessoas,
atuando com mais  proatividade,  sendo levantado  pelo  grupo,  que  algumas  questões
políticas podem interferir  muito no desempenho técnico da gestão de pessoas Pablo
frisou  da  importância  da  comunicação,  para  melhoria  do  desenvolvimento.  Em
sequência, Pablo falou sobre as convocações de 2019 e do cronograma de convocações,
onde as CGGPs são inclusas no processo, sendo extremamente estratégico, pois desta
forma,  diminui  muito  as  demandas  judiciais  referentes  ao  assunto.  Continuando  os
trabalhos  Pablo  deu  a  informação  sobre  os  provimentos  de  2020,  Portaria
Interministerial do Ministério de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e
Ministério da Educação n° 109, de 27.04.2017, onde deverá ser informado as previsões
de  aposentadoria  de  2020,  para  fazer  o  cronograma  de  provimento  para  2020.  O
servidor  que  possui  os  requisitos  de  aposentadoria,  e  que  recebem  abono  de
permanência, devem ser incluídos na planilha. Informou que todas as aposentadorias
que foram informadas no ano passado estão sendo nomeados candidatos,  bem como
todas as vacâncias que não geram custos. O prazo para que os campi encaminhem a
planilha de previsões da aposentadoria para 2020, será até o dia 15/04/2019. Dando
sequência aos informes, sobre a portaria que fala sobre a movimentação da força de
trabalho, o órgão de destino solicita ao Ministério da Economia, que solicita ao órgão de
origem; De acordo com Pablo, na fala do novo secretário, foi informada que isto não
seria feito de forma arbitrária. Porém, o mesmo informou que houve alguns Institutos
Federais que relataram algumas movimentações sem anuência, então, algo parece estar
obscuro  ainda.  Em  seguida  foi  dada  uma  breve  explanação  sobre  como  está  o
andamento dos processos de insalubridade e periculosidade. Foi proposto na reunião do
Fórum de Diretores-Gerais a criação de um grupo de trabalho, para acompanhar esta
questão, de forma a acompanhar e tentar resolver o quanto antes este problema, que com
a escassez de profissionais na área,  tem andando a passos lentos. Pablo sugeriu que
quando há alguma insatisfação nessa área, que seja enviado o memorando para a CASS,
relatando  a  situação.  Continuando  os  informes;  Sobre  os  tokens  tanto  renovação  e
contratação de um novo, Pablo informou que cada CGGP, deverá procurar a CLC do seu
campus, pois cada campus contratará o seu, pegando carona na contratação da Reitoria.
Com relação ao Assentamento Funcional Digital (AFD) foi informado que a contratação



da empresa está apenas aguardando o repasse do orçamento, uma vez que foi repassado
apenas 1/18 avos, e isso tem atrasado o início do contrato. Que a empresa fará uma
visita aos campi, e que cada campus deverá ter uma sala específica para esta empresa.
Marko levantou a questão de que registro de preço não gera a obrigação da contratação,
e o campus que tem legado pequeno tem que analisar se vai valer a pena ou não realizar
o contrato. Alciares sugeriu que seja feito um contato com o representante da empresa, e
que seja feita  uma web para tirar  as  dúvidas,  porém, Pablo informou que isso será
apenas quando houver o contrato efetivo com a empresa. E que cada campus deve ter
um Token e-CNPJ com o CNPJ do campus, sendo o token de responsabilidade de posse
do Diretor-Geral. Sobre remoções, foi alertado que cada CGGP deverá se atentar se os
processos estão instruídos de acordo com a resolução, onde todos os requisitos devem
estar  atendidos de acordo com a resolução vigente.  Foi solicitado pela comissão do
Tele-Trabalho que seja indicado um servidor para compor a comissão e o Sr Josemar
Martins  do  Campus  Avançado  Viana,  manifestou  interesse,  sendo  aprovado  pelos
presentes. Sobre processo seletivo de professor substituto, foi feita uma discussão de
redefinição das datas. Rosângela sugeriu que haja uma definição do quantitativo por
ano, e posterior informação aos DGs bem como a justificativa dos gastos. E que caso
haja a necessidade de processos extraordinários, que seja comunicado, aos campi para
adesão. Lorena levantou a questão de que foi demandada a publicar um edital em abril,
e que mais cinco campi entraram em contato com ela, para publicarem juntos.  Pablo
informou que seria  impossível  a  CSDP abarcar  essa  demanda no momento.  Ângela
sugeriu que seja indicado servidores de outros campi, criando uma comissão, para esta
publicação. Considerando a complexidade do assunto, deixou-se para a decisão ser feita
na pauta do segundo dia do fórum. Dando sequência as atividades, foi promovido um
treinamento de operacionalização de processos eletrônicos, ministrado pela servidora
Débora Pinto Correa. Em seguida o servidor da Ouvidoria Wesley Vitor da Silva, fez
uma explanação  sobre  a  Lei  da  Transparência,  seus  princípios  e  fundamentos,  bem
como sanou várias dúvidas sobre o assunto.  Deu se início ao segundo dia de fórum,
retomando o assunto dos processos seletivos de professor substituto. Tendo em vista que
existem 5 campi  com necessidade  urgente  de  contratação  de  professor  substituto,  o
processo seletivo deverá ocorrer em abril de 2019. Foi sugerido criar um formulário
para os processos seletivos de professor substituto, onde o candidato declara não está
respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar e foi formada uma comissão
constituída por Lorena do Campus Colatina, Lais da CSDP Reitoria, Marko, do Campus
Venda Nova do Imigrante,  Elsilene do Campus Centro-Serrano,  Edinéia do Campus
Linhares,  Alcione do Campus Montanha,  definindo que Lorena será a presidente.  O
objetivo desta comissão será  organizar o processo seletivo para publicar ainda em abril
deste ano, resolvendo assim uma demanda urgente; E o processo seletivo programado
para Maio, será alterado para o mês de Junho. Ângela informou que para o próximo
fórum, o Grupo de Trabalho de professor substituto, deve trazer algo de concreto para
apresentar na próxima reunião do fórum. Existem os seguintes grupos de trabalhos em
andamento:  GT Ambientação, GT Professor Substituto, GT Manual do Servidor,  GT
PCCTAE.  E  os  seguintes  grupos  de  trabalhos  foram  finalizados:  GT  Política  de
Capacitação, tendo em vista a publicação da Resolução de Política de Capacitação de
Servidores do Ifes, o GT  AFD, devido a implantação do AFD ter sido concluída e o GT
de Afastamento TAE. Com Relação ao grupo de trabalho responsável pelo CADIN, irão
se reunir e trazer uma apresentação do trabalho do Grupo para a próxima reunião do
Fórum, finalizando, assim, os trabalhos deste grupo. Em seguida foi dada a palavra para
a Coordenadora da CASS, que iniciou falando sobre o requerimento à área da saúde,
que se encontra disponível no Manual do Servidor, para que se atentem aos prazos de



entrega  dos  atestados,  que  são  5  dias  corridos  e  não  5  dias  úteis.  Caso o  servidor
entregue fora do prazo,  os  peritos  podem não homologar.  Para o  caso  de professor
substituto, quando for apenas 1 dia de atestado, ele deverá passar para a perícia, e acima
de 15 dias, vai para o INSS. De forma nenhuma o atestado deverá ser entregue na gestão
de  pessoas,  o  servidor  deverá  encaminhar  o  atestado  em  envelope  lacrado  para  a
unidade  SIASS ou responsável.  Foram repassadas  as  orientações  do  que o atestado
deverá conter, bem como outras informações. Falou da importância sobre a inserção dos
familiares  nos  assentamentos  funcionais  para  que  seja  concedida  a  licença  de
acompanhamento.  Sendo  60  dias  mantendo  a  remuneração,  e  até  90  dias  sem  a
remuneração.  Passou  outras  orientações  sobre  acidente  de  trabalho,  orientou  sobre
preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho no Serviço Público (CAT-SP),
devendo anexar fotos, Boletim de Ocorrência, descrição do acidente, se for no percurso
anexar  o  horário  de  trabalho,  atestados  em  envelopes  lacrados  e  abrir  processo
endereçado a CASS. Salientou a importância de registrar acidentes de trabalho, para se
resguardar futuramente. Repassou o calendário de promoção a saúde de 2019: vacinação
influenza,  exames  periódicos,  eventos  de  PASS,  setembro  amarelo,  semana  da
alimentação saudável, dia do servidor e setembro laranja. Em seguida, a fala foi dada a
Lais Miranda Moro, coordenadora da CSDP. O tema iniciado foi  estágio probatório,
onde a mesma fez a exposição de que a minuta de estagio probatório TAE será revisada,
para  organizar  algumas  coisas  que  ficaram  faltando,  foi  pedido  para  que  o  GT
responsável pela elaboração da mesma, se reúnam para acertar alguns detalhes antes da
apresentação ao Conselho Superior. Em seguida Lais fez o apontamento se é necessária
a obrigação da participação de um representante da Gestão de Pessoas nos processos de
avaliação. Lais propôs que na resolução seja colocado um prazo para que o servidor
avaliado  tenha  ciência  nas  avaliações.  Mediante  votação  unânime  definiu-se  que  a
gestão de pessoas, não será mais membro obrigatório das comissões de avaliações de
estágio probatório, tendo apenas o papel de orientar as comissões de como procederem
nas avaliações. Dando sequência Lais falou sobre o Sistema de Registro de Certificados
(SRC). Que as ações de desenvolvimento institucional sejam registradas no sistema de
emissão de certificados. E que a gestão de pessoas será responsável em cadastrar a ação
no  sistema,  para  geração  de  certificados,  e  que  a  CSDP,  enviará  posteriormente
orientações específicas para o papel da gestão de pessoas nessa ação. Sobre a política de
capacitação – Lais informou que a partir de 2020, será realizado no Ifes o Plano Anual
de Capacitação e que foi criada uma comissão, para que seja feita os levantamentos das
demandas. Cada campus terá seu plano anual, e na Reitoria terá um plano macro. Sobre
a revogação das resoluções sobre os assuntos que constam na política de capacitação,
Lais colocou em pauta,  sobre a opinião do grupo se revogam ou não as resoluções.
Alciares propôs de criar um grupo de trabalho fixo, para realizar a atualização e revisão
das resoluções. Sendo composto por Ângela, Alciares, Loreane, Verana, e Josemar. As
primeiras resoluções a serem revisadas serão as que vão de encontro com a política de
capacitação. Em seguida Ângela tomou a palavra, repassando sobre as datas do fórum
durante 2019. Serão 4 (quatro) reuniões anuais, sendo 2 (duas) presenciais e 2 (duas) via
web. A primeira em 04 e 05 de abril de 2019, a segunda em 25 e 26 de junho via web.
Em setembro dias 19 e 20 presencial,  e 21 e 22 de outubro via web, e 28 e 29 de
novembro o EGP, (Encontro de Gestão de Pessoas) que acontecerá em São Mateus.
Ângela informou que este é o ano de eleição da diretoria do fórum, e que a votação será
feita na reunião do fórum de setembro, para que haja posse da nova direção em janeiro
de  2020.  Em seguida,  foi  feita  uma alteração  da  pauta,  onde  foi  dada  a  palavra  a
Carolina Gandine, para dar informações sobre a minuta de Resolução de Mobilidade
TAE. Após apresentação da minuta,  foi  proposto que a gestão de pessoas analise,  e



proponha  alguma alteração via e-mail, foi sugerido também, que seja unificado em uma
rfesolução só, tanto TAE como docente, seja uma minuta de mobilidade de servidores..
Em seguida  foi  passada  a  palavra  para  Marcela  da  Coordenadoria  de  Legislação  e
Normas, que fez uma breve apresentação das atividades do seu setor. Informou que tem
tido muitas  consultas por  parte  dos campi,  e que existem alguns processos que tem
chegado na Coordenadoria, sem nenhuma avaliação da gestão de pessoas dos campi. E
que estes tipos de processos serão devolvidos pela Coordenadoria, para que a gestão de
pessoas  dos  campi  se manifestem,  exercendo desta forma o seu papel  fundamental.
Mostrou no regimento, a função de cada coordenadoria e da DRGP, informou que as
consultas futuras deverão ser feitas da seguinte maneira: deverá conter obrigatoriamente
o dispositivo legal do motivo da consulta, o entendimento das coordenadorias gerais de
gestão de pessoas dos campi sobre a aplicação dos dispositivos legais quanto ao objeto
da análise, além da explicitação de forma clara e objetiva, da dúvida a ser dirimida pela
DRGP. Os processos que não atenderem as orientações e os processos encaminhados
pelo  próprio  servidor,  sem  ser  enviado  pela  CGGP  não  serão  atendidos  e  sim
devolvidos. Orientou da importância de utilizar o SIGEPE-LEGIS para consultas de
legislações.  Dando  andamento  aos  trabalhos,  a  palavra  foi  dado  ao  Pró  Reitor  de
Desenvolvimento  Institucional,  Luciano  Toledo,  que  iniciou  sua  fala  sobre  o  ponto
eletrônico e um breve contexto histórico de implantação do ponto eletrônico no Ifes, das
cobranças do Ministério Público, sobre a implantação do ponto eletrônico biométrico
com  câmera.  Então  ele  apresentou  o  texto  de  interpretação  da  IN  2/2018,  que  a
comissão de implantação do novo sistema de ponto eletrônico elaborou. O Ifes deverá
definir o horário de funcionamento de cada unidade. O servidor não pode de forma
alguma efetuar o registro antes ou depois do horário de funcionamento. O TAEs terão
seus registros feitos em 4 momentos diários, os docentes terão frequência registrada de
forma  mista,  parte  realizado  eletronicamente  (aulas  e  avaliações)  e  outra  parte
controlada  por  meio do PIT/RIT.  Continua vedado o registro  britânico,  a  tolerância
máxima para o início da jornada de trabalho no controle eletrônico será de 15 minutos.
Reitor, Pró-Reitores, Diretores Gerais e ocupantes de cargo CD- 3, estão dispensados do
registro de ponto. O novo sistema fará desconto automático quando se der uma falta
injustificada. Luciano informou mediante questionamento da Michely, que o sistema de
ponto do SIGRH está adaptado as novas exigências da IN 2/2018. Cargo de confiança
não terá banco de horas. A vigência da IN 2/2018, somente entrará em vigor após ato
emitido pelo Reitor. Luciano relatou que está previsto um treinamento para o dia 06 de
maio de 2019, porém, acredita-se que não dará tempo de programar tudo até esta data.
Aulas, provas, atendimento aos alunos, o sistema de controle de ponto do SIG, somente
serão  acessados  nas  dependências  do  Ifes.  A gestão  de  pessoas  está  na  comissão
representada  por  Luciana  Cazoto  e  George.  O  Ifes  possui  o  mapeamento  de  cada
campus, para que seja feita a análise, de implantação de totens em locais distintos dos
campi, para facilitar o registro no sistema de ponto. Os PITs deverão ser publicados no
site do Ifes. Levantou a questão de que o Ifes não faz capacitação para coordenadores de
curso,  e  que  deveria  existir,  para  que  eles  estejam cientes  da  responsabilidade  que
possuem. O banco de horas é para acumular horas, mediante compensação. Foi aberto
para as perguntas e dúvidas, ao fim foi finalizado, agradecendo a contribuição de todos.
Luciano  falou  do  feedback que  teve  nas  reuniões  pontuais  com os  campi,  sobre  a
atuação da DRGP. Michele sugeriu que seja feito o  feedback reverso com os campi.
Sobre o WhatsApp, Pablo fez a sugestão, de que aquelas pessoas que se incomodam de
mensagens do grupo em finais de semana, que coloquem o grupo em modo silencioso,
conforme decisão coletiva em fórum anterior. E que sejam preferencialmente aos fins de
semana e feriados, assuntos que não demandem discussão de trabalho. E que assuntos e



dúvidas pontuais sejam enviados pelo  e-mail, e não pelo WhatsApp. Verana tomou a
palavra, e frisou a importância da saúde dos servidores, que ficam até mais tarde no
WhatsApp. Foi sugerido que sejam removidos os integrantes que não fazem mais parte
da gestão de pessoas. Em seguida foi dada o encerramento as 16 horas, pela presidente,
agradecendo a  presença  de  todos.  Nada  mais  havendo a  tratar,  eu  Osânia  Cléia  de
Souza, secretária deste Fórum, lavrei a presente ata, que será submetida a aprovação dos
presentes.


