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TREINAMENTO VIA EDITAL EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

DEFINIÇÃO

Participação do edital de chamada interna para capacitação por
cursos de longa duração em Programa de Pós-Graduação do TAEs da
Unipampa.

SETORES RESPONSÁVEIS

Comissão Local de Capacitação de cada Campus e da Reitoria –
Direção de cada Campus – Gabinete da Reitoria - Divisão de Acompanhamento
Funcional e Afastamentos (DAFA) da Coordenadoria de Gestão de Carreiras
(CGC) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE).

PROCEDIMENTO

Servidor - Escolha Iniciar Processo - Tipo de Processo, clicar no
ícone sinal de mais(verde) - procurar por “Treinamento – Edital
Pós-Graduação” – selecionar, após preencher os campos:

Protocolo:
Se novo processo colocar Automático;
Se renovação marcar Informado e inserir o número do
processo do semestre anterior e a data de abertura em
autuação;

Tipo de Processo: Treinamento - Pós-Graduação
Especificação: nome servidor xx/y (xx é ano e y semestre)
Classificação por assunto: 85.3 AFASTAMENTOS
Interessados: Nome Completo do servidor;
Nível de Acesso: restrito;
Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº
12.527/2011);
Salvar

No processo criado, incluir um novo documento:

Escolhendo Incluir Documento, ícone folha em branco - Tipo
de Documento, clicar no ícone sinal de mais , procurar por “Treinamento –
Solicitação de Inscrição (formulário)” - Preencher o formulário e salvar;

Assinar: clicando na caneta (assinar documento), utilizar a
senha de acesso do GURI e clicar em assinar;

Clicar no número do processo – Incluir documento no icone folha em

branco - Tipo de Documento - clicar no ícone sinal de mais - procurar
“Treinamento – Plano de Trabalho” :
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Texto inicial: Nenhum
Descrição: “Treinamento - plano de trabalho”
Classificação por Assunto: 85.3 AFASTAMENTOS
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011);
Confirmar dados
Preencher o documentos – Salvar e Assinar, clicando na caneta .

Após criar o documento, clicar no documento e depois clicar no ícone
pergaminho com a pena para editá-lo, substituir o texto em negrito.

Clicar no número do processo – Incluir documento no ícone folha em

branco - Tipo de Documento - clicar no ícone sinal de mais - procurar
“Treinamento – Declaração FG/CD”, preencher os campos:

Texto inicial: Nenhum
Descrição: “Declaração FG/CD”
Classificação por Assunto: 85.3 AFASTAMENTOS
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011);
Confirmar dados
Preencher o documentos – Salvar e Assinar, clicando na caneta .

Clicar no número do processo – Incluir documento no ícone folha em

branco - Tipo de Documento – “Externo” – Selecionar o tipo de documento –
inserir data do documento com a data atual - Número / Nome na Árvore Informar
o nome do documento – Formato (“nato-digital” para processos que sempre
foram digitais e “digitalizado nesta unidade” para documentos digitalizados) –
Informar tipo de Conferência - Remetente: informar o campus – Interessado:
Informar o nome do servidor – classificação por assunto: 85.3
AFASTAMENTOS – Nível de Acesso – Restrito - Hipótese Legal: Informação
Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011) – Anexar arquivo: escolher arquivo para
upload – Confirmar dados

Repetir este processo para todos os documentos solicitados
( Comprovante de matrícula – Aprovação no semestre anterior – caso de
renovação – calendário acadêmico – reconhecimento da instituição, plataforma
sucupira, Curriculum Lattes e outros documentos constante no edital)

Clicar no número do processo – Incluir documento no icone folha em

branco - Tipo de Documento - clicar no ícone sinal de mais - procurar –
“Treinamento – Autorização Chefia – preencher os dados:

Texto inicial: Nenhum
Descrição: Treinamento – Autorização Chefia
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Classificação por Assunto: 85.3 AFASTAMENTOS
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011);
Confirmar dados
Preencher o documentos – Salvar e Assinar, clicando em .

Clicar no número do processo – Atribuir processo para sua chefia

imediata clicando no ícone “pasta com uma pessoa” , selecionar chefia.
Após, solicitar por e-mail, com cópia para a clc.unidade@unipampa.edu.br*, a
chefia que assine os documentos indicados no despacho.

Com o processo assinado - Clicar em Enviar Processo no icone

envelope aberto - Unidade: escolher a Comissão Local de Capacitação do
Campus em que está lotado - Enviar.

A Comissão local de Capacitação Recebe o processo e dá
andamento conforme edital vigente. Após Encaminha o Processo para o Diretor
/Reitor Assinar termo de Autorização de Afastamento. Envia o Processo para o
Gabinete da Reitoria, Incluindo a Divisão de Acompanhamento Funcional e
Afastamentos (DAFA), que dará ciência.

Após emissão de portaria, o processo será devolvido para CLC,
como interessado a DAFA e o servidor afastado.

INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
I. Ter anuência da chefia imediata

II. Atender aos critérios do edital

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
I. Nota capes do curso

II. Calendário Acadêmico da Instituição de Ensino
III. Plano de estudos
IV. Curriculum Lattes
V. Documentos solicitados pelo edital para seleção de servidores

FUNDAMENTO LEGAL

Lei nº 8112/90 Art. 96-A
Resolução . nº136/2010 do CONSUNI
Decreto 5707/2006.

Etapas Quem faz? O que fazer? Como?
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1

Servidor

Preencher o formulário No SEI
2 Assinar formulário No SEI

3 Anexar documentos e
comunicar chefia imediata No SEI

4 Chefia imediata Assinar plano de trabalho No SEI

5 Servidor
Enviar o processo para a
comissão Local de
Capacitação

No SEI

6 Comissão Local de
Capacitação

Analisar processo.
Emitir Parecer No SIE

7 Diretor/Reitor Emitir Autorização No SEI

8 Secretária do GR Numerar a Portaria e Enviar
ao Reitor No SEI

9

REITOR

Assinar a Portaria No SEI

10

Enviar o processo ao Local
de Exercício do servidor
com Ciência para divisão de
Acompanhamento
Funcional e Afastamentos,
CLC e servidor

No SEI
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