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O�cio nº 091/2020 - DIRGEP

 

Curi�ba, 14 de fevereiro de 2020.

 

Interessados: Reitoria; Pró-Reitores; Diretores-Gerais; Coordenadores de Gestão de Recursos Humanos dos Câmpus;
Secretário de Administração de Pessoas; Assessora de Gestão de Pessoas; Secretária de Bene�cios e Qualidade de Vida;
Secretária de Desenvolvimento de Pessoas; Assessora de Concursos e Processos Sele�vos.

 

Assunto: Pessoal: Orientações e Diretrizes Gerais

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23064.004867/2020-47.

 

Prezados(as).

 

Em razão de não haver disponibilidade orçamentária que autorize realizar despesas novas, A Diretoria de Gestão de pessoas
expede esta determinação.

 

1. Suspender, por tempo indeterminado, a implantação dos seguintes itens em folha de pagamento:

- progressão de qualquer natureza

- promoção

- aceleração da promoção

- retribuição por �tulação

- incen�vo à qualificação

- RSC

- gra�ficação por encargo de curso e concurso

- adicional noturno

- horas extras

- adicional de insalubridade (inclusão de novas)

- adicional de periculosidade (inclusão de novas)

- subs�tuições de chefia

- novas solicitações de auxilio transporte

- indenização de férias rescisão e aposentadoria

- novas solicitações de ressarcimento à saúde

- auxilio natalidade

- pré-escolar

- bancas

- GECC

- processos similares que resultem em despesas NOVAS

 

As  rubricas rela�vas a estes itens e que tenham sido lançadas na folha de janeiro/2020 devem ser man�dos, visto que o
O�cio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento só foi enviado na semana passada. A vedação de realizar as despesas
acima elencadas vale a par�r da data do o�cio. 



 

2. Os processos que gerem impactos em folha devem ser tramitados normalmente, inclusive com a emissão de portaria,
porém, não devem ser incluídos em folha.

Caso já tenham realizado a inclusão na folha de fevereiro, estes devem ser excluídos. A SEDAP dará orientações mais
específicas.

 

3. O controle de todos os processos que ficarem paralisados (sem pagamento) deve ser rigoroso, visando possível
pagamento futuro (fazer uma planilha de controle). 

 

4. PROCESSOS SELETIVOS, CONCURSOS, CONTRATAÇÕES E PROVIMENTOS

Os concursos e processos sele�vos em andamento devem ter con�nuidade, mas não estão autorizadas as contratações e
provimentos dos aprovados. Portanto, permanecem vedadas as contratações de subs�tutos e a nomeação de novos
servidores.

Os processos com pedido de autorização de contratação e nomeação devem ser man�dos nos Câmpus. Não enviar à ASCOP
até decisão posterior. Os processos que estão com a ASCOP serão devolvidos.

Os editais que foram liberados e os que estão em andamento, devem ser concluídos. Não serão abertos novos editais de
concurso público e testes sele�vos para a contartação de professor subs�tutos.

Os contratos de subs�tutos que es�verem vigentes e necessitem prorrogação de prazo, dentro da mesma mo�vação,
poderão ser adi�vados, conforme parecer da Proju.

 

5. EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os processos de Exercícios Anteriores devem ser normalmente gerados e tramitados, mas não serão autorizados e
permanecerão re�dos na SEDAP até novas orientações.

 

6. DECISÕES JUDICIAIS

As decisões judiciais serão cumpridas conforme for determinado pelo parecer de Força Executória.

 

7. EDITAIS PARA AFASTAMENTO DE SERVIDORES PARA PÓS-GRADUAÇÃO: devem prosseguir.

Os técnico-administra�vos selecionados pelos editais, poderão ser afastados normalmente, desde que liberados pela chefia
e direção-geral, mediante o processo de afastamento;

Os docentes selecionados pelos editais, poderão ser afastados, desde que seu afastamento não requeira a contratação de
um subs�tuto. Algumas vagas do edital estão previstas sem contratação de subs�tuto. No processo de solicitação de
afastamento a Dirgrad deverá se manifestar a respeito.                        

 

8. Lembramos que a realização de despesas novas sem o devido decreto de autorização para execução orçamentária pode
ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

 
SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA

Diretora de Gestão de Pessoas da UTFPR
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA, DIRETOR(A), em 14/02/2020, às 16:57, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1327339 e o código CRC AA35FE02.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23064.004867/2020-47 SEI nº 1327339

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

