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Ofício. Nº 03/2020 - IFRS – Campus Erechim
Erechim/RS, 10 de dezembro de 2020.
Ao Senhor,
Eduardo Angonesi Predebon
Diretor Geral e Presidente do Conselho de Campus-CONCAMP
Assunto: BOLSA DE ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO
DOS SERVIDORES - 2020
Prezado Diretor,
Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste relatar e solicitar a seguinte situação:
Houve em 05 de outubro de 2020 o lançamento de um edital pela reitoria (EDITAL DGP/IFRS Nº
04/2020 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - 2020) com objetivo de
auxiliar no pagamento de mensalidades de cursos de graduação / especialização / pós graduação.
Participei do edital citado no parágrafo anterior, no entanto não fui classificado por conta de que o
Campus Erechim não ofertou vagas para este edital a vaga para concorrer a bolsa de estudos (Item
4, subitem 4.1( a) do edital)
Venho por tanto recordar que em outros anos houve esta concessão, inclusive participei e fui
classificado, no entanto neste ano o Campus Erechim não ofertou vagas (bolsas) para os servidores
aqui locados, diferente de outros Campus que ofertaram vagas e não houve total preenchimento das
vagas ofertadas.
Informo ainda que já fiz uma sugestão ao RH e DAP, via e-mail enviado a estes em 12 de novembro
de 2020, Anexo 1, com intuito de criar um edital interno para tal e/ou caso houvesse sobra de verbas
ao final deste ano pudesse haver o empenho de última hora e ajudar os servidores que caso tenham
despesas desta natureza pudessem ser contemplados, e ajudando o Campus a empenhar a verba e
garantir a mesma para próximos exercícios. Caso esse ano não seja possível, talvez verificar a
possibilidade de no próximo período inserir uma rubrica para tal. Por fim, houve retorno do RH
campus Erechim, em 24/11/20, informando que esta ação é gerenciada á nível institucional e outro
e-mail em 26/11/20 informando que neste ano não houve provisão de recursos para bolsas de estudo
do campus.

No entanto, ainda venho por meio deste buscar junto a este Conselho de Campus, buscar rever as
negativas até então obtidas, e verificar a possibilidade de inclusão desta solicitação de concessão da
referida bolsa para o exercício de 2020, seja ela por recurso interno do Campus, ou como informado
na resposta de nosso RH – Campus Erechim, já que é uma ação institucional, utilizar valores de
bolsas não concedidas neste edital 04/2020 para outros candidatos/campis, Anexo 2, por outros
fatores, diferentes a este que se deu única e exclusivamente pelo Campus Erechim não ter ofertado a
vaga, já que foram 13 bolsas ofertadas, mas somente 7 homologadas.
Sem mais para o momento, fico a disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos a
respeito.
Cordialmente,

IFRS – Campus Erechim
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