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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 8/2021/UFPR/R/PROGEPE/UAAG

Ao(À) Sr(a).:
Pró-Reitores, Superintendentes, Diretores, Gabinete do Reitor e Responsáveis pelas Unidades Equivalentes
  

Prezados (as) Senhores (as),

 

Ante o con�do na Portaria UFPR nº 15, de 8 de janeiro de 2021, que prorrogou até 31/01/2021 o prazo de adoção obrigatória do regime
de trabalho remoto, e as disposições da Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e en�dades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, quanto ao pagamento do auxílio-transporte e adicionais ocupacionais para os
servidores que estejam executando suas a�vidades remotamente, solicitamos que as chefias imediatas dos servidores que, por questões excepcionais e
essenciais, estão desenvolvendo a�vidades presenciais, informem tal fato por meio da abertura de processo no sistema SEI.

As informações devem ser prestadas por meio do processo �po “PROGEPE: Frequência” e, considerando a implementação do Módulo de
Afastamentos pela Secretaria Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, deve ser incluído um documento com
a planilha abaixo devidamente preenchida, na qual deverão constar os nomes de todos os servidores da unidade que trabalharam presencialmente ou
que possuem previsão de trabalho presencial no período compreendido entre 11/01/2021 até 31/01/2021:

NOME DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA SIAPE CARGO DIAS TRABALHADOS/PERÍODO TRABALHADO

Servidor(a) 1 xxx xxx xxx

Servidor(a) 2 xxx xxx xxx

Servidor(a) 3 xxx xxx xxx

Com base nas planilhas preenchidas, os nomes dos servidores serão excluídos do arquivo já encaminhado pelo sistema SIAPEnet,
conforme a sistemá�ca es�pulada pelo Ministério da Economia, evitando a consequente suspensão do pagamento do auxílio-transporte e/ou adicional
ocupacional referente ao período ora analisado.

No caso de servidores docentes, a chefia imediata deve instruir o processo com a informação dos dias de comparecimento presencial
realizados no período compreendido entre 11/01/2021 até 31/01/2021. Com relação aos servidores técnicos administra�vos, os processos, além de
conterem a informação dos dias de comparecimento presencial realizados no período compreendido entre 11/01/2021 até 31/01/2021, deverão ser
instruídos com a folha ponto do mês de janeiro/2020 devidamente homologada. Os servidores, tanto docentes quanto técnicos administra�vos, deverão
assinar o processo juntamente com a chefia atestando as informações prestadas.

ATENÇÃO:

Não devem ser incluídas informações de dias referentes a outros períodos, apenas o trabalho presencial referente ao período de 11/01/2021 até
31/01/2021. A inclusão de informações de períodos adicionais, erradas ou contraditórias poderá causar o não lançamento de todo o processo
considerando a necessidade de confrontação de informações, conferências e/ou correções, o que não é possível fazer em tempo hábil no período
de abertura da folha de pagamento.

Solicitamos que repassem as informações acima a todas as unidades que lhes são subordinadas, bem como supervisionem o cumprimento
das orientações nos casos em que são aplicáveis, para evitar prejuízo aos servidores que eventualmente estejam trabalhando presencialmente nas
dependências da UFPR durante esse período de emergência de saúde pública.

Os processos com as informações de a�vidades presenciais devem ser encaminhados à Unidade de Apoio do Departamento de
Administração de Pessoal (DAP/UAA) até o dia 02/02/2021, impreterivelmente. Os processos que não tenham as informações necessárias, que não
sejam encaminhados na forma acima solicitada, que não estejam devidamente instruídos ou que forem encaminhados após o prazo não serão
analisados, mantendo-se o registro dos servidores em trabalho remoto.

Em caso de dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com a PROGEPE por meio do e-mail: progepe@ufpr.br ou pelo telefone (41) 3360-
4501.

   

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO REITOR DE GESTAO DE PESSOAS, em 27/01/2021, às
18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3269321 e o código CRC C549920B.
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