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PORTARIA Nº 708, DE 22 DE JULHO DE 2020.

 

Dispõe sobre cursos
de capacitação como
compensação do
recesso de fim de
ano, rela�vo ao ano
de 2019, no âmbito
da Fundação
Universidade Federal
de Mato Grosso do
Sul.

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
no uso das atribuições legais, e tendo em vista a Instrução Norma�va SGP/ME nº 2, de 12 de
setembro de 2018; a Portaria nº 3.409, de 24 de setembro de 2019, do Secretário de Gestão
de Desempenho Pessoal; a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado
da Saúde; a Portaria nº 11.540, de 7 de maio de 2020, do Secretário de Gestão e Desempenho
de Pessoal; a Resolução Conselho Diretor nº 35, de 24 de abril de 2020, da UFMS, e
considerando o O�cio Circular nº 28/2020 – DIPG/CAP/Progep/UFMS, e demais documentos
con�dos no Processo nº 23104.020070/2020-73, resolve:

 

Art. 1º Autorizar, para fins de desenvolvimento pessoal, o aproveitamento de
cursos realizados pelo servidor como compensação do recesso de fim de ano (Natal e Ano
Novo), rela�vo ao ano de 2019, mediante apresentação de Cer�ficado de conclusão.

 

Art. 2º  Serão aceitos somente Cer�ficados de cursos alinhados ao Plano de
Desenvolvimento de Pessoas – PDP/UFMS, incluídos os cursos de capacitação específica.

 

Art. 3º  Os cursos devem ser concluídos e os Cer�ficados emi�dos no prazo
máximo de até três meses após o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional decorrente do coronavírus (Covid-19), declarada pelo Ministro de Estado da Saúde
por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.

 

§ 1º  Caberá à Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (CDR/Progep) validar o Cer�ficado, para fins de compensação,
de acordo com o alinhamento do curso ao PDP/UFMS.

 

§ 2º  Não poderão ser validados os Cer�ficados apresentados fora do prazo
estabelecido no caput deste ar�go, e aqueles não alinhados ao PDP/UFMS. 24/07/2020
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§ 3º Não existe limite para o número de cursos realizados, sendo o
aproveitamento para compensação limitado à carga horária a ser compensada pelo servidor.

 

Art. 4º  O interessado em compensar o recesso de fim de ano (Natal e Ano
Novo) de 2019, deverá autuar Processo no SEI, mediante preenchimento de Requerimento
Único assinado pela Chefia Imediata e Direção da Unidade, anexar o Cer�ficado e enviar para
a CDR/Progep.

 

Parágrafo único. Na eventualidade de conclusão de novos cursos, para a
compensação do recesso de 2019, o servidor deverá u�lizar o mesmo Processo, com inserção
do requerimento adicional e Cer�ficado.

 

Art. 5º  Após validação do Cer�ficado e registro da capacitação pela
CDR/Progep, o Processo deverá ser encaminhado para a Direção da Unidade de lotação do
servidor, para registro da compensação do recesso de fim de ano no Sistema do Relatório
Mensal de Ocorrências – RMO.

 

Parágrafo único. No caso de invalidação do Cer�ficado, a compensação do
recesso de fim de ano deverá ser realizada na forma e prazo es�pulado pelo Governo Federal.

 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor(a), em 23/07/2020, às 15:53, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2056858 e o código CRC 43D5EBE3.
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