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EDITAL Nº 07/2021 - PROGEPE/CDP

Processo nº 23075.062360/2021-60
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por
meio da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, no uso de suas atribuições
legais e considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei
nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, no Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019,
no Decreto 10.506, de 2 de outubro de 2020, na Instrução Normativa SGP-
ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021, na Instrução Normativa SGP-
ENAP/SEDGG/ME nº 69, de 13 de julho de 2021, e na Resolução nº 19/COPLAD, de
29 de agosto de 2012, torna pública a abertura de inscrições para seleção de
servidores(as) do quadro permanente da UFPR interessados em atuar como
Instrutores(as) nas ações de desenvolvimento que compõem o Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da UFPR.
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Edital tem por finalidade selecionar servidores(as) do quadro
permanente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) interessados(as) em atuar
como Instrutores(as) nas ações de desenvolvimento que compõem o Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da UFPR.
1.2. A Unidade de Capacitação e Qualificação (UCAQ), vinculada à
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP) da PROGEPE, será
responsável por organizar, supervisionar e executar as ações de desenvolvimento
previstas neste Edital.
1.3. A área temática, ementa e competências associadas ao desenvolvimento
requerido para a ação de desenvolvimento que compõem o Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) está descrita no Anexo I deste Edital.
1.4. As ações de desenvolvimento terão carga horária e prazo de execução
variável, podendo acontecer em dias consecutivos ou alternados, em turno único ou
dois turnos, com frequência semanal ou quinzenal, no período matutino ou
vespertino e de acordo com o Projeto Pedagógico do curso.
1.5. As ações de desenvolvimento serão realizadas no aplicativo Microsoft
Teams durante o horário de funcionamento oficial da PROGEPE, a saber: de segunda
a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
1.6. Para fins deste Edital considera-se o seguinte conceito de ação de
desenvolvimento: “atividade de aprendizagem estruturada para impulsionar o
desempenho competente da atribuição pública em resposta a lacunas de
performance ou a oportunidades de melhoria descritas na forma de necessidades de
desenvolvimento, realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais, por meio
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do desenvolvimento assertivo de competências” (Instrução Normativa SGP-
ENAP/SEDGG/ME nº 21/2019-ME).
 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser servidor(a) das carreiras Técnico-Administrativo em Educação ou
Magistério Superior e Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do quadro
permanente, ativo e em exercício na UFPR.
2.2. Possuir diploma em nível de Graduação (, em Instituição de Ensino
Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área do
conhecimento (requisito mínimo).
2.3. Possuir formação acadêmica, capacitação compatível, experiência
profissional e/ou experiência prática na área temática pretendida, conforme critérios
e documentos comprobatórios descritos no item 8.3 deste Edital.
 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições será do dia 29 de outubro de 2021 até as 23h59
(horário de Brasília) do dia 05 de novembro de 2021, conforme cronograma disposto
no item 12 deste Edital.
3.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do SIGA-UFPR
cujo acesso se dará pelo Portal da Capacitação, disponível no site da PROGEPE
(http://www.progepe.ufpr.br/portal/).
3.3. Para proceder a inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o
Formulário Eletrônico de Inscrição e anexar a documentação a seguir especificada:
3.3.1. Curriculum vitae com documentação comprobatória no mesmo arquivo
em PDF disposta na estrita ordem descrita no item 8.3.1 deste Edital.
3.3.2. Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento, conforme descrito no
item 8.4 e modelo contido no Anexo II deste Edital.
3.3.3. Declaração de veracidade das informações prestadas, conforme modelo
contido no Anexo III deste Edital.
3.4. Somente serão aceitas inscrições cujos documentos comprobatórios
descritos no item 3.3 estiverem legíveis e devidamente anexados em formato PDF.
3.5. A ausência de requisitos, documentações e critérios descritos,
respectivamente, no item 2 e subitens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 8.3 e 8.4 deste Edital,
ensejará no indeferimento da inscrição do(a) candidato(a).
3.6. É de responsabilidade do(a) candidato(a), sob as penalidades da lei, a
veracidade das informações fornecidas, dispondo a PROGEPE/CDP/UCAQ do direito
de excluir do Processo Seletivo aquele(a) que preencher dados incorretos ou
incompletos, bem como se constatado, a qualquer tempo, que os mesmos são
inverídicos.
3.7. A PROGEPE/CDP/UCAQ não se responsabilizará por inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros que impossibilitem
a transferência de dados.
3.8. O(A) candidato(a) poderá efetuar apenas uma vez a inscrição no SIGA-
UFPR. Após preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, anexar os documentos
comprobatórios e salvar a inscrição não há possibilidade de alterar dados nem incluir
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ou substituir arquivos.
3.9. Após a conclusão da inscrição no SIGA-UFPR serão vedadas correções e
alterações de dados, além de complementações ou substituições de documentos.
3.10. Não serão aceitas inscrições sob qualquer outra forma da descrita nos
subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 ou após o prazo contido no Cronograma disposto no
item 12 deste Edital.
3.11. É de total responsabilidade do(a) candidato(a) o preenchimento correto
das informações necessárias a inscrição.
3.12. Ao se inscrever o(a) candidato(a) aceita, de forma irrestrita, as condições
contidas neste Edital.
 
4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1. Não poderá atuar como Instrutor(a) das ações de desenvolvimento
previstas neste Edital o(a) servidor(a) que estiver:
4.1.1. Afastado(a) de suas atividades para servir em outro órgão.
4.1.2. Afastado(a) de suas atividades para estudos.
4.1.3. Em licença para tratar de assuntos particulares.
4.1.4. Em Licença para Capacitação.
4.1.5. Em licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família.
4.1.6. Em licença maternidade/paternidade.
4.1.7. Em gozo de férias durante os meses de realização das ações de
desenvolvimento.
4.1.8. Com desempenho insuficiente na avaliação das ações de
desenvolvimento ofertadas pela PROGEPE/CDP/UCAQ nas quais tenha sido
Instrutor(a).
4.1.9. Que tenha utilizado o limite máximo de 120 (cento e vinte) horas anuais
para pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (Decreto Federal
nº 6.114, de 15 de maio de 2007, alterado pelo Decreto nº 9.185, de 1º de novembro
de 2017).
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) INSTRUTORES(AS)
5.1. São atribuições dos(as) Instrutores(as):
5.1.1. Seguir as orientações pedagógicas fornecidas pela PROGEPE/CDP/UCAQ
relacionadas ao Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento e para elaboração
do material didático de acordo com a área temática, ementa, competências
associadas ao desenvolvimento requerido, carga horária e prazos definidos para
realização da ação de desenvolvimento.
5.1.2. Seguir as orientações administrativas fornecidas pela
PROGEPE/CDP/UCAQ relacionadas ao registro da frequência dos(as) participantes,
avaliação de reação e do(a) Instrutor(a), consolidação das notas avaliativas,
relatórios, processo de pagamento e outras necessárias para a realização da ação de
desenvolvimento.
5.1.3. Orientar, responder dúvidas, realizar a avaliação das atividades e
fornecer feedback aos(as) participantes contribuindo para a construção do
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conhecimento.
5.1.4. Utilizar, exclusivamente, instrumentos da PROGEPE/CDP/UCAQ para
avaliar a ação de desenvolvimento.
5.1.5. Informar imediatamente à PROGEPE/CDP/UCAQ eventuais problemas e
dificuldades no desempenho da instrutoria.
5.1.6. Ser pontual e assíduo(a) no exercício da instrutoria.
5.1.7. Encaminhar à PROGEPE/CDP/UCAQ, por meio de processo no SEI-UFPR
(acesso restrito com base na Lei nº 13.709/2018 - LGPD) e em até 5 (cinco) dias
úteis após o término da ação de desenvolvimento, os seguintes documentos
autenticados:

I - Relatório de Execução de Atividades (Anexo IV);
II - Lista de frequência dos participantes; e
III - Avaliação do Instrutor(a) (Anexo V).

 
6. DA REMUNERAÇÃO
6.1. Os(As) Instrutores(as) serão remunerados por meio da Gratificação por
Encargo Curso ou Concurso (GECC), conforme critérios estabelecidos no Decreto
Federal nº 6.114, de 15 de maio de 2017, alterado pelo Decreto nº 9.185, de 1º de
novembro de 2017, Portaria MEC nº 1.084, de 02 de setembro de 2008, e Portaria
SGP/SEDGG/ME nº 24.839, de 9 de dezembro de 2020.
6.2. A GECC não será devida ao(a) servidor(a) pela realização de treinamentos
em serviço ou por eventos de disseminação de conteúdos relativos às competências
das unidades organizacionais (Art. 3º, Portaria MEC nº 1.084, de 02 de setembro de
2008).
6.3. O valor da hora/aula a ser pago ao(a) Instrutor(a) corresponderá a carga
horária ministrada em cada ação de desenvolvimento e ao valor calculado para
pagamento dos(as) Instrutores(as), conforme discriminado na Tabela de Percentuais
e Valores para Pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso
(GECC) - Ano 2021 (Anexo VI).
6.4. A solicitação de pagamento da GECC deverá ser encaminhada para
PROGEPE/CDP/UCAQ por meio de processo no SEI-UFPR (acesso restrito com base
na Lei nº 13.709/2018 - LGPD) em até 5 (cinco) dias úteis após o término da ação de
desenvolvimento, instruído com os documentos relacionados no item 5.1.7 deste
Edital.
6.5. O(A) Instrutor(a) somente receberá a remuneração quando finalizada a
ação de desenvolvimento sob sua responsabilidade e após o encaminhamento de
todos os documentos referidos no item 5.1.7 deste Edital.
 
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. A Comissão de Seleção será designada por Portaria, em conformidade
com o art. 7º da Resolução nº 19/2012 (COPLAD), sendo composta por:
7.1.1. 1 (um) representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS).
7.1.2. 1 (um) representante da Unidade de Capacitação e Qualificação (UCAQ).
7.1.3. 1 (um) profissional da área de conhecimento dos cursos.
7.2. Fica vedada a indicação de servidor(a) para integrar a Comissão de
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Fica vedada a indicação de servidor(a) para integrar a Comissão de
Seleção que, em relação ao(a) candidato(a):

I - Seja cônjuge ou companheiro(a), mesmo que divorciado(a) ou
separado(a) judicialmente;
II - Seja parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,
até terceiro grau;
III - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o(a)
candidato(a) ou respectivo cônjuge ou companheiro(a);
IV - Seja amigo íntimo ou inimigo notório do(a) candidato(a) ou de
seu cônjuge, companheiro(a) ou parentes até o terceiro grau.

7.3. Na ocorrência de algum dos impedimentos previstos no item anterior, o
membro da Comissão de Seleção deverá ser substituído.
7.4. O membro indicado a integrar a Comissão de Seleção que incorrer em
impedimento ou conflito de interesses ou ocupar o cargo de chefia imediata do(a)
candidato(a) deverá comunicar o fato à PROGEPE/CDP/UCAQ, abstendo-se de atuar.
7.5. Cada membro da Comissão de Seleção deverá encaminhar à
PROGEPE/CDP/UCAQ, por meio de processo no SEI-UFPR (acesso restrito com base
na Lei nº 13.709/2018 - LGPD), a Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses
(Anexo VII).
7.6. Os(As) servidores (as) que integrarem a Comissão de Seleção estarão
impedidos(as) de concorrer ao presente Edital.
7.7. A Comissão de Seleção será responsável por:

I - Analisar os documentos apresentados pelos(as) candidatos(as)
e realizar as entrevistas dos(as) candidatos(as) de acordo com os
itens 2, 3, 8 e Anexos I, II, VIII e IX deste Edital.
II - Elaborar a ata e os editais das inscrições homologadas,
resultado da análise dos documentos, resultado da análise dos
recursos, resultado da entrevista e resultado final deste Edital.

7.8. A documentação dos(as) candidatos(as) será repassada para a
Comissão de Seleção pela PROGEPE/CDP/UCAQ, responsável por receber as
inscrições dos(as) candidatos(as) no SIGA-UFPR, por meio de processo no SEI-UFPR.
 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1. O Processo Seletivo será dividido em duas etapas avaliativas: análise dos
documentos e entrevista.
8.2. A Primeira Etapa consistirá na análise dos documentos submetidos
pelos(as) candidatos(as) e seguirá a pontuação estabelecida no Anexo VIII deste
Edital.
8.3. A documentação exigida para participação no Processo Seletivo deverá
estar de acordo com os seguintes critérios:
8.3.1. O Curriculum Vitae deve conter a formação acadêmica, capacitação
compatível, experiência profissional e experiência prática do(a) candidato(a)
comprovados da seguinte forma:
8.3.1.1. Quanto a documentação comprobatória da formação acadêmica, o(a)
candidato(a) deverá anexar fotocópia do diploma de Graduação (Bacharelado,
Licenciatura ou Tecnólogo), fotocópia do certificado de Pós-Graduação Lato Sensu,
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fotocópia do diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu. Caso não seja apresentado
certificado ou diploma, obrigatoriamente deverá ser entregue declaração autenticada
da instituição de ensino referente à conclusão do curso com as seguintes
informações: nome completo do estudante, RG, CPF, título do curso, carga horária e
período de realização. Também deverá conter expressamente que não há pendências
e que o certificado ou diploma se encontra em fase de expedição.
8.3.1.2. Quanto a documentação comprobatória de capacitação compatível, o(a)
candidato(a) deverá anexar fotocópia de certificado ou declaração de instituição de
ensino que comprove participação em ação de desenvolvimento na área temática
pretendida, nos últimos 5 (cinco) anos, contendo título, conteúdo programático,
carga horária, data.
8.3.1.3. Quanto a experiência profissional, o(a) candidato(a) deverá anexar
fotocópia de certificado ou declaração de instituição de ensino que comprove o
exercício da instrutoria em ação de desenvolvimento na área temática pretendida ou
correlata, nos últimos 5 (cinco) anos, contendo título, conteúdo programático
ministrado, carga horária, data.
8.3.1.4. Quanto a experiência prática, o(a) candidato(a) deverá anexar fotocópia
de certificado ou declaração de instituição que comprove a experiência prática do(a)
candidato(a) na área temática pretendida nos últimos 5 (cinco) anos. São
consideradas experiências práticas: estágio, intercâmbio, estudo em grupo, grupo de
pesquisa.
8.4. O Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento deve seguir as
instruções de preenchimento dos campos contidas no modelo do Anexo II. Para este
Edital é válido apenas o tipo de aprendizagem curso em ambiente virtual.  Curso é
toda “ação de desenvolvimento em formato de sala de aula seja em ambiente
presencial, virtual ou híbrido com a presença de um professor, mentor, instrutor ou
facilitador que auxilie no processo de aprendizagem de determinada temática e que
não esteja categorizado como educação formal” (Guia de Elaboração do PDP 2021).
8.5. Será considerado habilitado para a Segunda Etapa o(a) candidato(a) que
obtiver pontuação igual ou superior a 2 (dois) e classificar-se em ordem decrescente
de pontuação por área temática.
8.6. A Segunda Etapa do Processo Seletivo consistirá na avaliação do(a)
candidato(a) por meio de entrevista individual, a ser conduzida pelos membros da
Comissão de Seleção.
8.7. As convocações para a Segunda Etapa serão divulgadas pela
PROGEPE/CDP/UCAQ no Portal da Capacitação disponível no site da PROGEPE
(http://www.progepe.ufpr.br/portal/), conforme cronograma disposto no item 12
deste Edital.
8.8. Os membros da Comissão de Seleção deliberarão colegiadamente e
atribuirão individualmente ao(a) candidato(a), após considerarem os critérios
estabelecidos para a Segunda Etapa contidos no Anexo IX deste Edital, pontuação no
valor de 0 (zero) a 6 (seis) pontos.
8.9. A classificação dos(as) candidatos(as) se dará pela média aritmética das
notas da análise dos documentos e da entrevista, conforme a pontuação constante
do Quadro de Pontuação (Anexo VIII) e Critérios de Análise da Entrevista (Anexo IX).
8.10. Caso o cálculo da pontuação indique a ocorrência de empate entre os(as)
candidatos(as) passíveis de habilitação, o critério de desempate da Segunda Etapa
obedecerá à seguinte ordem:

I - Melhor avaliação como Instrutor(a) em ações de
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desenvolvimento anteriores com o mesmo conteúdo ministrado.
II - Maior tempo de experiência como Instrutor(a) na matéria do
desenvolvimento requerido.

8.11. Serão eliminados os(as) candidatos(as) que não comparecerem na
entrevista.
 
9. DOS RECURSOS
9.1. Em caso de recurso, o processo deverá ser analisado pela Comissão de
Seleção e, em não contemplado o recurso, o mesmo deverá ter parecer da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (Art. 12, da Resolução nº 19/2012 – COPLAD).
9.2. O(A) candidato(a) poderá interpor recurso somente da Primeira Etapa
(análise dos documentos), conforme prazo estabelecido no cronograma disposto no
item 12 deste Edital.
9.3. Os recursos deverão ser encaminhados por meio de processo no SEI-
UFPR (PROGEPE: Requerimento/Recurso administrativo), mediante preenchimento de
formulário específico (Anexo X), para PROGEPE/CDP/UCAQ que encaminhará o
processo para a Comissão de Seleção.
9.4. Não serão apreciados recursos intempestivos, sem fundamentação, sem
identificação ou que não guardem relação com a finalidade deste Edital.
9.5. Não serão avaliados pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de
recurso.
9.6. Não serão analisados recursos interpostos fora do prazo e/ou de forma
diferente da prevista no subitem 9.3 deste Edital.
 
10. DA CONVOCAÇÃO
10.1. A convocação dos(as) candidatos(as) ocorrerá conforme a demanda das
ações de desenvolvimento e formação de turmas.
10.2. Os(As) candidatos(as) selcionados(as) que não possuírem disponibilidade
de tempo serão automaticamente substituídos, podendo ser novamente convocados
para outras ações de desenvolvimento em conformidade com a área temática.
10.3. Respeitada a classificação final, os(as) candidatos(as) habilitados(as) não
convocados(as) permanecerão no Cadastro de Reserva para eventuais convocações
durante o período de validade deste Edital, de acordo com a conveniência e
oportunidade administrativa.
10.4. O(A) candidato(a) habilitado(a) em Cadastro de Reserva poderá ser
convocado(a) a assumir as ações de desenvolvimento em eventuais substituições
dos(as) titulares ou, ainda, em abertura de novas turmas sob demanda identificada
pela PROGEPE/CDP/UCAQ.
10.5. Em caso de desligamento do(a) Instrutor(a), será convocado(a) o(a)
candidato(a) subsequente respeitando a ordem de classificação para cada ação de
desenvolvimento.
10.6. A convocação dos(as) candidatos(as) será mediante rodízio respeitando
a ordem de classificação para cada ação de desenvolvimento.
10.7. O(A) candidato(a) convocado(a) para atuar na ação de desenvolvimento
deverá encaminhar à PROGEPE/CDP/UCAQ, por meio de processo no SEI-UFPR
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(acesso restrito com base na Lei nº 13.709/2018 - LGPD)  em até 5 (cinco) dias úteis
após a convocação oficial, os seguintes documentos autenticados:

I - Termo de Compatibilidade de Horário (Anexo XI);
II - Declaração de Execução de Atividades Eventuais (Anexo XII); e,
III - Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo XIII).

 
11. DO DESLIGAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO
11.1. Poderá ser desligado do exercício de instrutoria, após análise da
PROGEPE/CDP/UCAQ, o(a) Instrutor(a) que:
11.1.1. Não desempenhar suas atribuições descritas no item 5.
11.1.2. Não fornecer as informações referidas no subitem 5.1.7 respeitando os
prazos estipulados.
11.2. Os(As) Instrutores(as) convocados(as) poderão ser substituídos a
qualquer momento mediante:
11.2.1. Não ministração dos conteúdos previstos no Projeto Pedagógico da Ação
de Desenvolvimento.
11.2.2. Não cumprimento da carga horária prevista para a ação de
desenvolvimento.
11.2.3. Avaliação negativa por parte dos(as) participantes nos casos em que a
ação de desenvolvimento tenha previsão de mais de uma turma.
11.2.4. Abandono da ação de desenvolvimento.
11.2.5. Falta de ética, em conformidade com o Decreto nº 1.171/1994.
11.2.6. Pedido do(a) Instrutor(a).
11.2.7. Imposições legais que impeçam o pagamento da Gratificação por
Encargo Curso ou Concurso (GECC).
11.2.8. Vacância do cargo efetivo ou impedimentos legais do(a) ocupante.
 
12. DO CRONOGRAMA
12.1. As etapas do presente Edital obedecerão ao seguinte cronograma:
 

Fase
1 Período de inscrição 29/10 à

05/11/2021

Fase
2

Divulgação das inscrições homologadas e Resultado da
análise dos documentos

Até
10/11/2021

Fase
3 Período para interposição de recursos 11 e

12/11/2021

Fase
4

Divulgação da análise dos recursos e convocação para
entrevistas

Até
17/11/2021

Fase Entrevistas 18/11/2021
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5 Entrevistas 18/11/2021

Fase
6 Resultado Final 19/11/2021

 
12.2. Os resultados serão disponibilizados no Portal da Capacitação disponível
no site da PROGEPE (http://www.progepe.ufpr.br/portal/).
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A PROGEPE/CDP/UCAQ fornecerá aos(as) Instrutores(as), ao término da
ação de desenvolvimento, certificação emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas.
13.2. O resultado das inscrições homologadas, resultado da análise dos
documentos, resultado da análise dos recursos, resultado da entrevista e resultado
final serão publicados no Portal da Capacitação disponível no s ite da PROGEPE
(http://www.progepe.ufpr.br/portal/), conforme cronograma disposto no item 12
deste Edital.
13.3. É de responsabilidade exclusiva dos(as) candidatos(as) acompanhar
eventuais alterações que venham a ser editadas em relação a este Processo Seletivo,
bem como a divulgação dos resultados no Portal da Capacitação.
13.4. Este Edital tem validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual
período conforme discricionariedade administrativa, a contar da data de
homologação do Resultado Final.
 
14. DOS ANEXOS
14.1. Integram este Edital os seguintes documentos:
14.2. Anexo I – Área temática, ementa, competências associadas (SEI nº
3980751).
14.3. Anexo II – Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento (SEI nº
3980758).
14.4. Anexo III – Declaração de veracidade das informações prestadas (SEI
nº 3980759).
14.5. Anexo IV - Relatório de Execução de Atividades (SEI nº 3980760).
14.6. Anexo V - Avaliação do(a) Instrutor(a) (SEI nº 3980761).
14.7. Anexo VI - Tabela de Percentuais e Valores para Pagamento da
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) - Ano 2021 (SEI
nº 3980762).
14.8. Anexo VII - Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses (SEI
nº 3980766).
14.9. Anexo VIII – Quadro de pontuação (análise dos documentos) (SEI
nº 3980770).
14.10. Anexo IX – Critérios da entrevista (SEI nº 3980799).
14.11. Anexo X – Formulário de recurso (SEI nº 3980802).
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14.12. Anexo XI - Termo de Compatibilidade de Horário (SEI nº 3980804).
14.13. Anexo XII - Declaração de Execução de Atividades Eventuais (SEI
nº 3980806).
14.14. Anexo XIII - Termo de Cessão de Direitos Autorais (SEI nº 3980808).
 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO
REITOR DE GESTAO DE PESSOAS, em 29/10/2021, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA TRAUB, COORDENADOR DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, em 29/10/2021, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3980397 e
o código CRC E5159C84.

 

 
Referência: Processo nº 23075.062360/2021-60 SEI nº 3980397
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ANEXO I DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

 

Área temática, ementa e competências associadas ao desenvolvimento 

requerido para as ações de desenvolvimento 

 
 

Área temática: Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

 

Ementa: A Lei nº 14.133 - nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, san-

cionada no dia 1º de abril de 2021, introduziu mudanças importantes nas normas ge-

rais para as compras públicas nacionais aplicáveis a todos os entes governamentais. O 

que muda com a nova lei de licitações. Principais alterações nas licitações e contratos. 

Planejamento das contratações. Seleção do fornecedor. Fase contratual.  

 

Competências associadas: Contribuição técnico-profissional. Gestão da qualidade. 

Melhoria contínua de processos. Organização da rotina. Planejamento. Tomada de 

decisão. Tomada de decisão para gestores. 

 

 

 

 

 

Anexo I do Edital 07/2021 - PROGEPE/CDP (3980751)         SEI 23075.062360/2021-60 / pg. 11



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 
 

         

 

ANEXO II DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

PROJETO PEDAGÓGICO DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
1
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título da ação: 

Tipo de aprendizagem: 

(   ) Evento
2
 

(  ) Curso
3
 

(   ) Outro não especificado
4
 

Modalidade: 

(   ) Presencial 

(   ) Híbrida 

(  ) A distância 

Carga horária da ação: 

Público-alvo: Considerar cargo, carreira, função e/ou outra informação que ajude a compreen-

der o perfil do público-alvo da ação de desenvolvimento. 

                                                           
1
 Ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído: atividade de aprendiza-

gem estruturada para impulsionar o desempenho competente da atribuição pública em resposta a lacunas 

de performance ou a oportunidades de melhoria descritas na forma de necessidades de desenvolvimento, 

realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais, por meio do desenvolvimento assertivo de com-

petências (Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021). 
2
 Um evento pode ser uma oficina, palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, workshop, simpó-

sio, semana, jornada, convenção, colóquio, dentre outras modalidades similares de eventos. 
3
 Cursos são consideradas aquelas ações de desenvolvimento em formatos de “sala de aula”, seja em ambi-

ente presencial, virtual ou híbrido. Com a presença de um professor ou mentor que auxilie no processo de 

aprendizagem de determinado assunto e que não esteja categorizado dentro de “educação formal”. 
4
 Esta opção deve ser selecionada em caso da provável ação de desenvolvimento não se encaixar em ne-

nhuma das opções acima. 
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Pré-requisitos: Descrever a condição prévia ou indispensável do(a) participante para participar 

da ação de desenvolvimento. Exemplo: Ter conhecimentos de excel básico). 

EMENTA 

(Ideia geral sobre os assuntos que serão abordados na ação de desenvolvimento em forma de 

fichamento com frases soltas e sintéticas). 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Ao final da ação se espera que o(a) aluno(a) seja capaz de .... 

Objetivos específicos: (O que será realizado para atingir o objetivo geral?) 

JUSTIFICATIVA 

Descrever brevemente os comportamentos e resultados atuais observáveis no público-alvo (ou relaciona-

dos a ele) que demonstram o desempenho que justifique a realização da ação de desenvolvimento. 

Responder: 

Quais os principais problemas que a ação de desenvolvimento pretende ajudar a resolver? 

Por que a ação de desenvolvimento é importante para o alcance do objetivo? 

Por que a ação de desenvolvimento foi proposta?  

Qual a inovação ou diferencial a ação de desenvolvimento apresenta? 

PLANO DE ENSINO 

Metodologia: (Descrever metodologias que serão utilizadas em sala de aula) 

 

Módulo Conteúdo programático CH 
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Exercícios/atividades práticas: (Descrever as atividades práticas que serão desenvolvidas para 

assimilação do conteúdo. A cada 10 horas de conteúdo teórico deve-se realizar uma atividade 

prática para assimilação do conteúdo, no mínimo. Exemplo: debate, estudo de caso, questioná-

rio, etc.). 

RECURSOS DIDÁTICOS (Descrever quais recursos didáticos serão utilizados). 

 

Microsoft Teams 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Outros recursos digitais 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Material didático 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO (Descrever a metodologia do processo avaliativo dos participantes). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica: 

Complementar: 

 

 

Anexo II do Edital 07/2021-PROGEPE/CDP (3980758)         SEI 23075.062360/2021-60 / pg. 14



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 
 

         

 

Rua Dr. Faivre, 590 – Curitiba – PR - CEP 80060-140 – Fone: (41) 3360-4512 – ucaq@ufpr.br 

 

ANEXO III DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Eu, _____________________________________________, portador do  

CPF nº __________________ e matrícula SIAPE nº ______________, candidato ao 

Processo Seletivo de Instrutores(as) do quadro permanente da UFPR interessados em 

atuar nas ações de desenvolvimento que compõem o Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas (PDP) da UFPR, objeto do Edital nº 07/2021- PROGEPE/CDP, declaro que 

as informações prestadas por mim são verdadeiras, estando ciente de que, se falsa for 

esta declaração, incorrerei no crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade 

ideológica). Além disso, caso seja configurada a prestação de informação falsa, apura-

da posteriormente ao processo seletivo, em procedimento que assegure o contraditório 

e a ampla defesa, o meu cadastro como Instrutor(a) será cancelado, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

 

 

  

   

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

  

Assinatura do (a) servidor (a) 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

REATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES  

 

Servidor (a): 

Cargo: 

Lotação: 

SIAPE: 

Tipo de atividade: 

(   ) Instrutoria em curso de formação de carreiras 

(   ) Instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

(   ) Instrutoria em curso de treinamento 

(   ) Tutoria em curso a distância 

(   ) Instrutoria em curso gerencial 

(   ) Coordenação técnica e pedagógica 

(   ) Elaboração de material didático 

(   ) Elaboração de material de multimídia para curso a distância 

(   ) Atividade de conferencista e de palestrante em evento de capacitação 
 

Vínculo com outras ações de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente 

instituído: 

 

Carga horária da atividade: 

Data de realização da atividade: 

Turno: (   ) Matutino    (   ) Vespertino 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Data Carga horária Descrição da atividade desenvolvida 
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Carga horária total de atividades desenvolvidas: 

Observações: 

 

 

 

Observação: Formulário datado e assinado eletronicamente pelo (a) servidor (a). 
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ANEXO V DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

AVALIAÇÃO DO INSTRUTOR (A) 

Este formulário tem como objetivo conhecer a opinião do Instrutor(a) acerca da ação 

de desenvolvimento.  

1. Como você avalia o atendimento da equipe organizadora da ação de desenvolvimen-

to? 

(   ) Excelente (   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

2. Houve intercorrências? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, quais? 

(   ) Organização Sala de Aula (   ) Comunicação com os alunos 

(   ) Suporte (   ) Recursos audiovisuais (   ) Equipamentos 

3. A ação de desenvolvimento articulou o conhecimento da área – teoria, procedimen-

tos, técnicas, instrumentos, etc., com os aspectos especificados nos objetivos da ação 

de desenvolvimento e situações de trabalho? 

(   ) Sim, em todas as atividades 

da ação de desenvolvimento 

(   ) Sim, apenas no encaminha-

mento de alguns conteúdos 

(   ) Não articulou 

 

4. O trabalho planejado foi realizado dentro da carga horária prevista? 

(   ) Não, sobrou tempo (   ) Não, faltou tempo (   ) Sim 

5. Foi necessário readequar o planejamento após conhecer a turma? 

(   ) Sim, totalmente (   ) Sim, parcialmente (   ) Não 
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 
 

 

TABELA DE PERCENTUAIS E VALORES PARA PAGAMENTO DA  

GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC)  

ANO 2021 
 

INSTRUTORIA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO OU TREINAMENTO  

REGULARMENTE INSTITUÍDO ORGANIZADO PARA SERVIDORES (AS) DA UFPR 

Motivo do pagamento Percentual por 

hora trabalhada  

 

Valor pago 

por hora* 

Limite  

anual de horas 

Instrutoria em curso de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento 

0,52 141,98 120 

 

* Cálculos com base na Portaria n° 24.839, de 9 de dezembro de 2020, que divulga o valor do 

menor e maior vencimento básico da Administração Pública Federal, para efeito de pagamento 

de Auxílio-Natalidade e da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, no âmbito do Sis-

tema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC). 

 

Observação: Os valores foram calculados de acordo com o maior vencimento básico da Admi-

nistração Pública Federal que é de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessen-

ta e dois centavos). 
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ANEXO VII DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

Eu, ______________________, matrícula SIAPE nº _________, lotado(a) no(a) 

______________________, declaro a ausência de conflito de interesses em relação 

aos(as) candidatos(as) inscritos(as) no Edital nº 07/2021 – PROGEPE/CDP/UCAQ. 

  

  

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

  

  

Assinatura do (a) servidor (a) membro da Comissão de Seleção  
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ANEXO VIII DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

QUADRO DE PONTUAÇÃO 

 (pontuação mínima: 2,0 pontos) 
 

Objeto da avaliação Critérios de pontuação  Pontuação Pontuação  

máxima 

Formação acadêmica  

(específica ou correla-

ta na área temática 

pretendida) 

 

Especialização 

 

 

0,4 

 

 

0,8 

 

*Pontuação não 

cumulativa. Será 

considerada a 

titulação com 

maior pontuação 

 

 

Mestrado 

 

 

0,6 

 

 

Doutorado 

 

 

0,8 

Capacitação compa-

tível (participação em 

ação de desenvolvi-

mento nos últimos 5 

(cinco) anos) 

 

Curso na área pretendida 

(modalidade presencial ou a 

distância) 

 

 

 

0,2 pontos para 

cada 20 horas-aula 
0,8 

 

*Pontuação 

cumulativa 

Experiência profissi-

onal (exercício da 

instrutoria em ação de 

desenvolvimento nos 

últimos 5 (cinco) 

anos) 

 

 

 

Instrutoria na área pretendida 

(modalidade presencial ou a 

distância)  

 

 

0,2 pontos para 

cada 20 horas/aula 

ou mais 

0,6 

*Pontuação  

cumulativa 

0,2 pontos para 

cada 16 horas/aula 

ou menos 

0,4 

*Pontuação  

cumulativa 

Instrutoria em área correlata 

(modalidade presencial ou a 

distância) 

0,1 ponto para 

cada 20 horas/aula 

ou mais 

0,6 

*Pontuação  

cumulativa 

0,1 ponto para 

cada 16 horas/aula 

ou menos 

0,4 

*Pontuação  

cumulativa 
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Experiência prática 

(relacionada a área da 

ação de desenvolvi-

mento nos últimos 5 

(cinco) anos) 

 

Aprendizagem em serviço, 

estágio, intercâmbio, estudo 

em grupo, grupo de pesquisa 

na área pretendida 

 

 

0,2 pontos por 

semestre de expe-

riência 

0,6 

*Pontuação 

cumulativa 
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ANEXO IX DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA ENTREVISTA  

 

Análise do Curriculum Vitae  3,0  

Habilidades técnicas e pedagógicas requeridas pela capaci-

tação com base na experiência do candidato 

2,0 

Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento 1,0 
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ANEXO X DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

 

Pelo presente formulário, eu, 

___________________________________________________ matrícula SIAPE nº 

______________ , ocupante do cargo de _________________________ lotado(a) 

no(a) ___________________________________________ da Universidade Fede-

ral do Paraná (UFPR), venho recorrer do resultado do Edital nº ___/2021 - 

___________, referente as Inscrições Homologadas e/ou Resultado da Análise dos 

Documentos do Processo Seletivo para Instrutores(as) interessados em atuar nas 

ações de desenvolvimento que compõem o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 

(PDP) da UFPR, pelos motivos listados: 

  

  

 

 

  

 

 

Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas no Edital nº 07/2021 – 

PROGEPE/CDP, no que se refere a recurso, poderá ensejar a rejeição deste. 

   

Curitiba, ____ de __________ de 2021. 

  

Assinatura do (a) servidor (a) 
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ANEXO XI DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

TERMO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

Eu, _______________________________, matrícula SIAPE nº __________, ocupan-

te do cargo ___________________ lotado (a) no (a) _________________________, 

solicito autorização para desempenhar a atividade eventual a seguir especificada: 

(   ) Instrutoria em curso de formação de carreiras 

(   ) Instrutoria em curso de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

(   ) Instrutoria em curso de treinamento 

(   ) Tutoria em curso a distância 

(   ) Instrutoria em curso gerencial 

(   ) Coordenação técnica e pedagógica 

(   ) Elaboração de material didático 

(   ) Elaboração de material de multimídia para curso a distância 

(   ) Atividade de conferencista e de palestrante em evento de capacitação 

 

 

Informo que a ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente 

instituído será realizada no período de ____/____/____ até ____/____/____, no turno 

________ (matutino ou vespertino) e com carga horária de ____ horas.  

 

(  ) Declaro, para todos os fins, que compensarei a referida carga horária, conforme o 

total de horas a seguir especificado: 

Atividade Data  Horas a compensar 

   

   

   

 

(  ) Declaro, para todos os fins, que não haverá compensação de horário, tendo em 

vista a compatibilidade de horário com as minhas atividades normais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA  
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Autorizo o (a) servidor (a) a desempenhar a atividade acima mencionada e declaro 

estar ciente da obrigatoriedade da compensação da carga horária quando cumprida 

durante a jornada de trabalho do (a) servidor (a), comprometendo-me a acompa-

nhar a efetiva compensação das horas trabalhadas, bem como a comunicá-la a 

Unidade competente no prazo máximo de 1 (um) ano. 

 
Observação: Formulário datado e assinado eletronicamente pelo (a) servidor (a) e 

pela chefia imediata. 
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ANEXO XII DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EVENTUAIS 

 

 

Eu, _______________________________, matrícula SIAPE nº __________, ocupan-

te do cargo ___________________ lotado (a) no (a) _________________________, 

declaro para os devidos fins que: 

1. Estou de acordo com todas as condições estabelecidas no Projeto Pedagógico de 

Ação de Desenvolvimento anexado a este processo administrativo, principalmente 

no que diz respeito às obrigações, sanções administrativas, horário, local de reali-

zação do trabalho, metodologia, carga horária e valor da hora-aula. 

2. Estou ciente de que na elaboração do material didático serão observadas as normas 

de proteção aos direitos autorais dispostas na Lei nº 9.610/98, isentando a PRO-

GEPE/CDP/UCAQ de qualquer responsabilização quanto à eventual infração. 

3. Estou ciente de que as atividades desenvolvidas serão avaliadas tanto pelos parti-

cipantes quanto pela PROGEPE/CDP/UCAQ, podendo ser aplicado os seguintes 

instrumentos: Avaliação de Reação I, Avaliação de Reação II, Avaliação do Ins-

trutor/Tutor, Avaliação de Aprendizagem, Avaliação de Aplicabilidade. 

4. Estou ciente de que a PROGEPE/CDP/UCAQ reserva-se o direito de adiar ou can-

celar a atividade em caso de problemas administrativos, técnicos e/ou didático-

pedagógicos que interfiram no bom desempenho da ação de desenvolvimento, ca-

pacitação ou treinamento regularmente instituído. 

5. Estou ciente de que as atividades realizadas serão remuneradas por meio da Grati-

ficação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), prevista no art. 76-A da Lei 

nº 8.112/90, e regulamentada por meio do Decreto nº 6.114/07, alterado pelo De-

creto nº 9.185, de 1º de novembro de 2017. 

6. Estou ciente de que o pagamento está condicionado ao envio, por meio de proces-

so administrativo, do Relatório de Execução de Atividades, Formulário da Avalia-

ção do Instrutor-Tutor e outros documentos que porventura sejam solicitados pela 

PROGEPE/CDP/UCAQ em até 5 (cinco) dias úteis após o término da ação de de-
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senvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído.  

7. Estou ciente de que a compensação de horas devidas deverá ser realizada após a 

concretização da ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regular-

mente instituído em até 12 (doze) meses, conforme disposto no § 4º do art. 98 da 

Lei nº 8.112/1990. 

8. Estou ciente de que, caso as horas não sejam compensadas, deverei repor ao erário 

o valor recebido e ficarei impedido de receber novo pagamento da mesma espécie 

até que o valor seja restituído. 

9. Estou ciente de que a retribuição da execução de atividades eventuais inerentes a 

ações de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído no 

âmbito da Administração Pública Federal não poderá exceder 120 (cento e vinte) 

horas anuais de trabalho. 

10. No período indicado não estarei em gozo de férias, afastado de minhas atividades 

para servir outro órgão, afastado para estudos, em Licença para Capacitação, em 

licença para tratar de assuntos particulares, em licença para tratamento da própria 

saúde ou de pessoa da família, para desempenho de mandato classista e serviço 

militar (Nota Informativa nº 270/2011 CGNOR/DENOP/SRH/MP). 

11. No ano em curso participarei das seguintes atividades eventuais remuneradas pela 

Gratificação de Encargo de Curso ou Concurso (GECC): 

 

Atividade eventual Ação de desenvolvimento Horas trabalhadas 

   

   

   

Total de horas trabalhadas 

 

Declaro, ainda, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as in-

formações aqui prestadas, sob pena de responsabilidades administrativa, civil e penal. 

 

Observação: Formulário datado e assinado eletronicamente pelo (a) servidor (a). 
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ANEXO XIII DO EDITAL Nº 07/2021 – PROGEPE/CDP 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais e, tendo em vista o dis-

posto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de dezembro de 1998, eu, 

__________________________, matrícula SIAPE nº ________, ocupante do cargo 

______________________, lotado (a) no (a) _______________________, autorizo a 

cessão de transferência de direitos autorais, a partir desta data e isento de qualquer 

ônus o material ____________________________ para utilização na ação de desen-

volvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído 

_____________________organizado pela Unidade de Capacitação/CDP/PROGEPE. 

Declaro ainda que:  

a) O material acima referenciado é de minha legítima e exclusiva autoria e não viola e 

não infringe qualquer direito autoral existente, pelo qual me responsabilizo totalmen-

te;  

b) Autorizo a publicação do material acima referenciado quando a ação de desenvol-

vimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído for realizada a distância;  

c) Concedo a Unidade de Capacitação e Qualificação/CDP/PROGEPE por tempo ili-

mitado e em todo o território nacional, todos os direitos do material acima referencia-

do como parte integrante da ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento 

regularmente instituído __________________________________ para publicação, 

impressão, reimpressão, atualização, exibição, reprodução, tradução, distribuição, 

transmissão, difusão e comunicação da obra ao público, por qualquer formato ou 

meio, diretamente ou por meio de terceiros, mantidos os créditos do (a) autor (a), sem 

que isso implique direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de direitos 

autorais. Esta autorização é válida apenas para a Unidade de Capacitação e Qualifica-

ção/CDP/PROGEPE. 

Observação: Formulário datado e assinado eletronicamente pelo (a) servidor (a). 
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