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Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em ambiente virtual 1 

(sala do google meet), foi realizada a Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal 2 

Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) do 3 

Campus Restinga. A sessão foi convocada pela presidente da CPPD, Divane Floreni Soares Leal, e 4 

secretariada pela Secretária da CPPD, Tatiana Teixeira Silveira. Estiveram presentes os membros da 5 

CPPD Tatiana Teixeira Silveira, Diana Vega Marona, Iuri Albandes Cunha Gomes e Felix Nicolai 6 

Delling. A servidora Divane Floreni Soares Leal justificou sua ausência em virtude de 7 

acompanhamento de familiar em tratamento médico e a reunião será presidida pela servidora 8 

Tatiana Teixeira Silveira. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata 9 

03/2021 2. Retribuição por titulação do servidor Thomas Soler Jacq 3. Progressão docente da 10 

servidora Juliene da Silva Marques 4. Processo de RSC do servidor Luiz Carlos de Almeida Batista 11 

Pustiglione. 1. Aprovação da ata 03/2021 Ata aprovada 2. Retribuição por titulação do servidor 12 

Thomas Soler Jacq, processo número 23369.000049/2021-21, foi indeferido pois, conforme o 13 

formulário de solicitação falta a Ata da defesa e conforme as instruções sobre a RT nos processos 14 

digitais “Caso o servidor ainda não possua o diploma, pode apresentar um documento formal 15 

expedido pela instituição de ensino responsável que declare expressamente a conclusão efetiva de 16 

curso, e que o diploma já está em fase de expedição”. A declaração atual deve ser substituída por 17 

uma que declare expressamente a conclusão do curso e a fase de expedição do diploma. Assim que 18 

o servidor enviar a documentação correta o processo será deferido. 3. Progressão docente da 19 

servidora Juliene da Silva Marques, processo número 23369.000048/2021-87, foi indeferido pois, 20 

apresenta erro no período da progressão no anexo 03 e na planilha de pontuação e falta um 21 

relatório emitido pela CGP que comprove o efetivo exercício. O relatório da CGP será solicitado via 22 

e-mail e assim que a servidora corrigir a documentação o processo será deferido 4. Processo de 23 

RSC do servidor Luiz Carlos de Almeida Batista Pustiglione, processo número 23369.000050/2021-24 

56, foi deferido e emitido ofício (56/2021) para a Secretaria das comissões permanentes da 25 

Reitoria. Nada mais a ser tratado, a substituta da Presidente da CPPD, Tatiana Teixeira Silveira, 26 

declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, Secretária da CPPD, 27 

lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. 28 

Porto Alegre, oito de março de dois mil e vinte e um. 29 
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