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Ofício nº  224/2020-IFRS 
 

Bento Gonçalves, 05 de maio de 2020. 
 
Aos Diretores Gerais 
Aos Gestores de Pessoas dos Campi 
Ao Colegiado da CPPD 
À CIS-Central 
 
 
Assunto: Orientações acerca de Procedimentos e Processos de Gestão de Pessoas durante o período de               
Suspensão das Atividades no IFRS (parte 4) 
  

Prezados, 

 
Como é de conhecimento geral, o IFRS prorrogou a suspensão das atividades letivas até o dia 03                 

de junho de 2020, conforme disposto na Portaria IFRS nº 309/2020. Para melhor orientar os servidores,                
esta Diretoria encaminha abaixo uma série de procedimentos a serem adotados enquanto perdurar o              
estado de calamidade pública em decorrência do COVID-19.  

 
 

1 - Tramitação de Processos Digitais (SIPAC) 
 
No item 2 do Ofício nº 215/2020-IFRS/DGP estabeleceu-se a suspensão da tramitação dos             

processos físicos enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública, em conformidade com o               
art. 67 da Lei 9.784/99. Tendo em vista a prorrogação da suspensão e a regulamentação do trabalho                 
remoto através da IN nº 01/2020-IFRS, a Diretoria de Gestão de Pessoas realizou a testagem e                
organização do SIPAC para realizar a tramitação dos processos em forma digital. Os testes piloto foram                
bastante satisfatórios, demonstrando a possibilidade de implementação do sistema do ponto de vista             
técnico, sob os aspectos do rigor documental e da segurança da informação. Assim, esta Diretoria está                
realizando o ajuste dos fluxos e procedimentos dos processos para que possam ser realizados pelos               
servidores em trabalho remoto de forma exitosa. 
 
 

2 - Processos Digitais Implementados 
 
Os processos que passam a ser implementados de forma digital são: aceleração da promoção,              

retribuição por titulação, incentivo à qualificação, progressão por mérito e progressão por capacitação.             
O tutorial com o fluxo e as orientações para utilização do SIPAC segue em anexo. 

Em reunião realizada no último dia 22 de abril, o Colegiado da CPPD solicitou o prazo de 10 dias                   
para análise acerca da viabilidade de implementação das progressões e promoções, cabendo informar             
que está marcada reunião via WEB para o dia 06 de maio, às 10h, para retomada do assunto e definição                    
acerca dos procedimentos a serem tomados. 
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3 - Edital de Renovação de Bolsas de Estudo 
 
O Edital de renovação de bolsas de estudo será publicizado na próxima semana. As inscrições e                

o envio de documentação serão realizados via formulário do google. Demais informações estarão             
disponíveis no edital. 
 
 
 

4 - Troca de Dados Bancários dos Servidores 
 
Com o propósito de evitar eventuais fraudes, orientamos às unidades de Gestão de Pessoas que               

se certifiquem acerca da autenticidade das solicitações de alteração de dados bancários. Para tanto,              
sugere-se que as solicitações recebidas sejam verificadas e confirmadas diretamente com o servidor             
interessado. 

  
 
 

 
 
 
 
 

MARC EMERIM 
Diretor de Gestão de Pessoas 
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