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FORMULÁRIO SERVIDOR - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO PARA
QUALIFICAÇÃO TAE (IN IFRS nº 02/2020)

                                    (    ) SOLICITAÇÃO                                              (  x  ) RENOVAÇÃO

Nome: Marília Balbinot Pavan

Siape: 1827218 Campus:  Erechim

Setor: Coordenação de Gestão de Pessoas

Cargo: Assistente em Administração

Jornada de trabalho semanal: (    ) 20h     (    ) 25h     (    ) 30h     (  x  ) 40h

Horário de Trabalho: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Atividades Desenvolvidas:  Utilização dos sistemas SIAPE, SIGRH, COREH, E-Pessoal e SIPAC
para lançamentos, consultas e outras atividades relacionadas à vida funcional do servidor;
Participação  em  comissões  de  processo  seletivo  de  professores  substitutos  e  estagiários;
Realização  de  procedimentos  para  contratação  de  professores  substitutos  e  estagiários;
Emissão  e  encaminhamento  de  documentos  para  lançamentos  na  folha  de  pagamento;
Participação  de  web  conferências  e  debates  do  Comitê  de  Gestão  de  Pessoas  do  IFRS,
buscando a construção e  aplicação de normativas  e  orientações  institucionais  para  fluxos
processuais;  Atendimento  às  demandas  dos  servidores  do  IFRS  Campus  Erechim,
respondendo questionamentos e esclarecendo dúvidas, através de contato por whats app ou
e-mail institucional.

Atual nível de escolaridade:
(    ) Ensino Médio                                         (    ) Ensino Técnico
(    ) Graduação                                              (  x  ) Especialização lato sensu
(    ) Mestrado                                                (    ) Doutorado
(    ) Pós-doutorado
Data da última titulação: 20/04/2012
Curso (nome): Docência do Ensino Superior
Instituição de Ensino: Faculdades Integradas de Jacarepaguá

O servidor requer participação em ação de desenvolvimento em serviço para:
(  x  ) Graduação                                             (    ) Especialização lato sensu 
(    ) Mestrado                                               (    ) Doutorado
(    ) Pós-Doutorado

Curso (nome): Administração
Instituição de Ensino: Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera
CNPJ: 38.733.648/0001-40 
Modalidade do Curso:  (    ) Presencial  (   ) Semi-presencial  (  x ) EaD com Tutoria  (   ) EaD 
sem Tutoria 
Local do Curso (cidade): Erechim - EAD
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Tempo de deslocamento até o local do curso: 

A ação de desenvolvimento está prevista no PDP do ano corrente?
(  x ) Sim                                                              (    ) Não

O servidor requer 10 % de dispensa do cumprimento da carga horária semanal da jornada de 
trabalho para participação em ação de desenvolvimento em serviço para qualificação sem 
necessidade de compensação de que trata o artigo 36 do Programa de Capacitação dos 
Servidores do IFRS (Resolução CONSUP nº 114, de 16 de dezembro de 2014), conforme 
quadro apresentado abaixo:

Distribuição da carga horária semanal:

Dias da 
semana

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Carga horária 08h às 12h
13h às 17h

08h às 12h
13h às 17h

08h às 12h 08h às 12h
13h às 17h

08h às 12h
13h às 17h

Justificativa do pedido, com motivação do interesse institucional e a impossibilidade da 
ação de desenvolvimento em serviço ocorrer fora ao exercício da jornada de trabalho: 
Uma das prioridades institucionais é promover a capacitação/qualificação dos servidores. Os
temas  estudados  no  curso  de  administração  estão  diretamente  relacionados  com  as
atividades desenvolvidas na Coordenação de Gestão de Pessoas.

Devido ao grande número de afazeres fora do horário de trabalho, com as tarefas do lar e
cuidados com minha filha, disponho de pouco tempo para estudar. Já estou no 6º semestre
do curso de Administração e gostaria de concluí-lo com êxito. Acredito, que a dispensa do
cumprimento de 04 horas da carga horária semanal de trabalho no IFRS, muito me ajudará.

Informo que a capacitação não foi  prevista no PDP no campus, mas está prevista no PDP
institucional do IFRS.

Período(s) da(s) Aula(s) (anexar comprovante de matrícula):

EAD

O servidor solicita dispensa para participação em ação de desenvolvimento em serviço para 
as seguintes atividades acadêmicas:
( x  ) Cursar disciplinas                                         (    ) Realizar estágio
(    ) Escrever TCC/monografia                           (    ) Escrever dissertação
(    ) Escrever tese                                             
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Declaro que estou ciente e de acordo com todas as determinações da Instrução Normativa 
IFRS nº 02/2020.

Erechim, 06 de julho de 2022.

______________________________
Assinatura do requerente
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