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EDITAL Nº 11/2022 - PROGEPE/CDP/UCAQ

Processo nº 23075.053287/2022-16
 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por
meio da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e da Unidade de Capacitação
e Qualificação, 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, alterado pelo Decreto 10.506, de 2 de
outubro de 2020, na Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de
fevereiro de 2021, alterada pela Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 69, de
13 de julho de 2021 e Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 46, de 09 de
junho de 2022, na Resolução nº 19/COPLAD, de 29 de agosto de 2012, e no Decreto
nº 11.069, de 10 de maio de 2022, torna pública a abertura de inscrições para
seleção de servidores(as).
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Edital tem por finalidade selecionar servidores(as) do quadro
permanente da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Instituto Federal do Paraná
(IFPR) 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, carga horária, ementa e competências associadas ao
desenvolvimento requerido para a ação de desenvolvimento que compõe o Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) está descrita no Anexo I deste Edital.
1.4. A ação de desenvolvimento terá 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 da ação de desenvolvimento.
1.5. A ação de desenvolvimento será ofertada no formato Ensino a Distância -
EaD com uso da plataforma Microsoft Teams (encontros síncronos) durante o
horário de funcionamento oficial da PROGEPE, a saber: de segunda a sexta-feira, das
08h às 12h e das 14h às 18h. As atividades assíncronas serão realizadas na
plataforma UFPR Virtual.
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1.6. Para fins deste Edital consideram-se os seguintes conceitos:
1.6.1. 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 do desenvolvimento assertivo de competências” (Instrução Normativa SGP-
ENAP/SEDGG/ME nº 21/2019-ME)
1.6.2. Curso: “ação de desenvolvimento em formato de “sala de aula”, seja em
ambiente 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” (Guia de Elaboração do Plano de
Desenvolvimento de Pessoas, versão junho/2021)
1.7. As ações de desenvolvimento podem ser classificadas quanto à
modalidade (presencial, híbrida ou virtual); quanto ao tipo de aprendizagem, quais
sejam: Eventos - oficina, palestra, seminário, fórum, congresso,
conferência, workshop, simpósio, semana, jornada, convenção, colóquio, dentre
outras modalidades similares de eventos; Cursos- ações de desenvolvimento em
formatos de “sala de aula”, seja em ambiente 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”
(Guia de Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, versão junho/2021).
1.8.  
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, UTFPR ou IFPR.
2.2. Possuir diploma em nível de Graduação (Bacharelado, Licenciatura,
Tecnólogo), em Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC), em qualquer área do conhecimento.
2.3. Ter experiência em instrutoria/tutoria com carga horária mínima de 20
horas/aula nos último 5 (cinco) anos devidamente comprovada, conforme critérios e
documentos comprobatórios descritos no item 8.3 deste Edital.

 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições será do dia 19 de agosto de 2022 até as
23h59 (horário de Brasília) do dia 28 de agosto de 2022, conforme
cronograma disposto no item 12 deste Edital.
3.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio do endereço
eletrônico: ucaq@ufpr.br, informando no campo "assunto" o número do presente
Edital e o nome do(a) candidato(a).  
3.3. Os documentos referentes às inscrições serão encaminhados para a
Comissão de Seleção pela Unidade de Capacitação e Qualificação –
PROGEPE/CDP/UCAQ, por meio de processo no SEI-UFPR.
3.4. Para proceder à inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar a
documentação especificada:
3.4.1. Formulário de Inscrição integralmente preenchido e devidamente
assinado, conforme modelo contido no Anexo XIV deste Edital. 
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3.4.2. Quadro de Pontuação, contido no Anexo VIII  deste Edital, indicando os
documentos comprobatórios apresentados e as páginas do documento em que se
localizam, conforme item 3.5 deste Edital. 
3.4.3. Curriculum vitae com documentação comprobatória no mesmo arquivo
em PDF disposta na estrita ordem descrita no item 8.3.1 deste Edital.
3.4.4. Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento, conforme descrito no
item 8.4 e modelo contido no Anexo II deste Edital.
3.4.5. Certificado ou declaração que comprove experiência do(a) candidato(a)
como Instrutor(a)/tutor(a) em curso a distância ocorrida nos últimos 5 (cinco) anos,
conforme item 8.3.4 deste Edital.
3.4.6. Certificado de Pós-Graduação Lato sensu ou Diploma de Pós-
Graduação Stricto sensu em IES reconhecida pelo MEC, em qualquer área de
formação, conforme item 8.3.1 deste Edital.
3.4.7. Declaração de veracidade das informações prestadas, conforme modelo
contido no Anexo III deste Edital.
3.5. Somente serão aceitas inscrições cujos documentos comprobatórios
descritos no item 3.4 estiverem legíveis, numerados e devidamente anexados em um
único PDF. 
3.6. A ausência de requisitos, documentações e critérios descritos,
respectivamente, no item 2 e subitens 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 8.3 e 8.4 deste Edital,
ensejará no indeferimento da inscrição do(a) candidato(a).
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Após o envio do e-mail 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, 3.5 e 3.6 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):
4.1.1. Afastado(a) de suas atividades para servir em outro órgão.
4.1.2. Afastado(a) de suas atividades para estudos.
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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, carga horária
e ementa associadas ao desenvolvimento requerido  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
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 do tipo:
Informação/Especificação: Documentos Comprobatório de Execução: "Nome da ação
de desenvolvimento" 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 (O nível de acesso dos documentos gerados no
SEI devem ser restritos quando possuírem dados pessoais ou dados pessoais
sensíveis):

I - Relatório de Execução de Atividades (Anexo IV);
II - Lista de frequência dos participantes; e
III - Avaliação do Instrutor(a) (Anexo V).
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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 11.069, de 10 de maio de 2022, 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 concedida ao(à) servidor(a) que executar (Art. 3º,
Decreto Federal nº 11.069, de 10 de maio de 2022):

I - atividade que vise a melhoria das rotinas de trabalho da unidade
de exercício ou relacionada às políticas de competência dessa unidade; 
II - atividade de representação ou de apresentação de estrutura
organizacional, de processos de trabalho, de atividades e de trabalhos
em curso do órgão, da entidade ou da unidade de exercício; 
III - atividade de elaboração de cartilhas, manuais, orientações,
normativos e instrumentos afins que envolvam procedimentos sob
responsabilidade da unidade de exercício do servidor ou a ele atribuída
por projeto institucional; 
IV - atividade realizada durante a jornada de trabalho, sem
compensação de carga horária, por determinação da unidade de
exercício ou por opção do servidor com autorização de sua chefia
imediata; 
V - revisão de material didático, quando o conteudista já tiver
recebido a GECC para a sua elaboração, pelo período de um ano,
contado da data da confirmação do recebimento do material para fins
de pagamento; 
VI - atividade de moderação de comunidade de prática, fórum de
aprendizagem ou lista de discussão; ou 
VII - atividade sem prévia formalização em processo administrativo
específico. 

6.3. 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).
6.4. O valor da hora/aula a ser pago ao(a) Instrutor(a) corresponderá a carga
horária ministrada em cada curso 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 2022
(Anexo VI).
6.5. A solicitação de pagamento da GECC deverá ser encaminhada para
PROGEPE/CDP/UCAQ por meio de processo no SEI-UFPR em até 5 (cinco) dias úteis
após o término da ação de desenvolvimento, instruído conforme item 5.1.7 deste
Edital.
6.6. O(A) Instrutor(a) somente receberá a remuneração quando finalizado a
ação de desenvolvimento sob sua responsabilidade e após o encaminhamento de
todos os documentos referidos no item 5.1.7 deste Edital.
6.7. O pagamento dos servidores vinculados ao Instituto Federal do Paraná
(IFPR) e à Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) será realizado por
descentralização de crédito. 
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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 da ação de
desenvolvimento.
7.2. 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 do processo 23075.053287/2022-16 (SEI UFPR), a
Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses (Anexo VII), com nível de
acesso restrito (conforme Lei nº 13.709/2018 - LGPD), após a divulgação da lista de
inscritos pela PROGEPE/CDP/UCAQ.
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 - Selecionar os candidatos (as), de acordo com os itens 2,3 e 8 e
anexos I, II, VIII e IX deste Edital.
II - Elaborar a ata que deverá ser anexada ao final do processo SEI
nº 23075.053287/2022-16  até as 17 horas e 30 minutos da data de
divulgação, conforme cronograma do presente Edital (item 12).
III - Elaborar 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), 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.
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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. Quanto à documentação comprobatória do Curriculum Vitae, o(a)
candidato(a) deverá anexar fotocópia do diploma de Graduação (Bacharelado,
Licenciatura ou Tecnólogo), fotocópia do certificado de Pós-Graduação Lato Sensu,
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.
8.3.2. Em relação à  participação em eventos, fotocópia de certificado ou
declaração de instituição de ensino que comprove a realização da atividade nos
últimos 5 (cinco) anos, contendo a instituição responsável, o nome do evento, carga
horária e data. No caso de apresentação de trabalhos, fotocópia de certificado ou
declaração de instituição de ensino que comprove a realização da atividade nos
últimos 5 (cinco) anos, contendo a instituição responsável, o título do trabalho, nome
do evento, carga horária e data. No caso de publicações de artigos em revistas
científicas, o candidato deverá enviar: a) a página do artigo extraído da revista
científica que contenha o(s) nome(s) do(s) autor(es) e os dados da revista (nome,
ISSN, data de publicação, volume, número do fascículo e número de páginas); e b) a
página do webqualis comprovando o extrato da revista
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. Para comprovar a publicação de
artigos em anais de eventos científicos, o candidato deverá enviar apenas a página do
artigo que contenha o(s) nome(s) do(s) autor(es), nome do evento e o nome dos
anais. Para comprovar a publicação de livros ou capítulos de livros, o candidato
deverá enviar cópia da capa, da contracapa e do sumário do livro 
8.3.3. Quanto à documentação comprobatória da habilidade técnica e
pedagógica, 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. 
8.3.3.1. Os diplomas e certificados conferidos por instituições estrangeiras
deverão ser reconhecidos, mediante a devida revalidação por instituição pública
brasileira, conforme o disposto no § 3º, do Art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. 
8.3.3.2. No caso de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado)
certificado por instituição estrangeira, deverá haver, sob responsabilidade do
candidato, o reconhecimento do certificado/diploma por instituição educacional
brasileira ofertante de curso equivalente devidamente reconhecido pela CAPES.
8.3.4. Quanto à experiência profissional, 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 e/ou o exercício da instrutoria
em ação de desenvolvimento na área temática pretendida ou correlata nos últimos 5
(cinco) anos. São consideradas experiências práticas: atividade profissional, estágio,
intercâmbio, estudo em grupo, grupo de pesquisa. 
8.4. O Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento deve seguir as
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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 4,0 (quatro) 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/), na aba "Editais" - "Instrutores", 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 10 (dez) pontos.
8.9. Será classificados(as) na Segunda Etapa os(as) candidatos(as) que
atingirem a pontuação mínima de 5,0 (cinco) pontos na entrevista.
8.10. 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).
8.11. 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
desenvolvimento anteriores com o mesmo conteúdo ministrado.
II - Maior tempo de experiência como Instrutor(a) na matéria do
desenvolvimento requerido.

8.12. 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 do
email ucaq@ufpr.br, 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.
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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) selecionados(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
(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
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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 19/08 à

28/08/2022

Fase
2 Divulgação dos candidatos inscritos 30/08/2022

Fase
3

Divulgação das inscrições homologadas e Resultado da análise
dos documentos

Até
05/09/2022

Fase
4 Período para interposição de recursos 06/09 até

11/09/2022

Fase
5

Divulgação da análise dos recursos e convocação para
entrevistas

Até
15/09/2022

Fase
6 Entrevistas 19/09/2022

Fase
7 Resultado Final 23/09/2022

 
12.2. Os resultados serão disponibilizados no Portal da Capacitação
disponível no site da PROGEPE (http://www.progepe.ufpr.br/portal/), na aba "Editais" -
"Instrutores".
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A PROGEPE/CDP/UCAQ fornecerá aos(as) Instrutores(as), ao término da
ação de desenvolvimento, declaração ou 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
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final serão publicados no site da PROGEPE - Portal da Capacitação
(http://www.progepe.ufpr.br/portal/), na aba "Editais" - "Instrutores", 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
(http://www.progepe.ufpr.br/portal/), na aba "Editais" - "Instrutores").
13.4. As questões omissas serão resolvidas pela Unidade de Capacitação e
Qualificação, Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas.
13.5. 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, carga horária, ementa e competências
associadas (SEI nº 4812482).
14.3. Anexo II – Projeto Pedagógico da Ação de Desenvolvimento (SEI
nº4812491).
14.4. Anexo III – Declaração de veracidade das informações prestadas (SEI nº
4812666).
14.5. Anexo IV - Relatório de Execução de Atividades (SEI nº4812671).
14.6. Anexo V - Avaliação do(a) Instrutor(a) (SEI nº 4812679).
14.7. Anexo VI - Tabela de Percentuais e Valores para Pagamento da
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) - Ano 2022 (SEI nº
4812685).
14.8. Anexo VII - Declaração de Ausência de Conflitos de Interesses (SEI
nº4812693).
14.9. Anexo VIII – Quadro de pontuação (análise dos documentos) (SEI nº
4812698).
14.10. Anexo IX – Critérios da entrevista (SEI nº4812701).
14.11. Anexo X – Formulário de recurso (SEI nº4812705).
14.12. Anexo XI - Termo de Compatibilidade de Horário (SEI nº4812708).
14.13. Anexo XII - Declaração de Execução de Atividades Eventuais (SEI
nº4812712).
14.14. Anexo XIII - Termo de Cessão de Direitos Autorais (SEI nº4812721).
14.15. Anexo XIV - Formulário de inscrição (SEI nº 4812726).
 

Documento assinado eletronicamente por KARLA INGRID PINTO CUELLAR, CHEFE DA
UNIDADE DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO - CDP/PROGEPE, em 17/08/2022,
às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDREA TRAUB, COORDENADOR DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, em 17/08/2022, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO
REITOR DE GESTAO DE PESSOAS, em 17/08/2022, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4812370 e
o código CRC 1C10C1E0.

 

 
Referência: Processo nº 23075.053287/2022-16 SEI nº 4812370
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Unidade de Capacitação e Qualificação

ANEXO I - DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

Área temática: Relatórios financeiros com o tesouro gerencial 

Carga Horária: 20h

Ementa:  Introdução  ao  Sistema e  Aspectos  Conceituais; Relacionamento  com

Orçamento e Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Relacionamento entre Itens de

Informação e Contas Contábeis; Documentos do SIAF.  Estrutura de Navegação e

Itens  do  Menu:  a)  salvar  e  compartilhar  consultas;  b)  filtros  personalizados;  c)

prompt; d) métricas.  Consulta Construída:  Relatório em Branco: a) atributos; b)

métricas;  Exemplos  de  Relatórios  Gerenciais:  a)  para  execução  orçamentária  e

financeira  b)  acompanhamento  de  despesas  por  empenho  c)  Contas  a  Pagar  e

Despesas Pagas (exercício e RP) d) gastos com pessoal e) administração de haveres f)

balancete  contábil  g)  conrazao  h)  discriminação  de  aquisições  i)  Quadro  de

Detalhamento da Despesa – QDD j) execução contábil por data ; Demais consultas

gerenciais.

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

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

decisão. 

Área temática: Execução orçamentária e financeira (UFPR)

Carga Horária: 20h

Ementa: Introdução ao Orçamento Público e Princípios Orçamentários: Processo

Orçamentário  (PPA,  LDO  e  LOA);  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  Ciclo

Orçamentário;  Orçamento  Público  e  CASP;  Disponibilidade  por  Destinação  de

Recursos;  Controle  Social  Transparência  e  coersão  social;  Accountability  ;

Arrecadação de Recursos na UFPR; Mecanismos de Recolhimento; Conta Única da

União  Código  de  Recolhimento  e  Número  de  Referência;  Conta-Controle;  Ficha

Financeira; Execução de Despesas.  Execução de Despesas: Conceito; Classificação;
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Créditos  Adicionais;  Execução  dos  empenhos  entre  contas  contábeis;

Contingenciamento  de  Recursos;  Célula  Orçamentária;  TEDs  e  Descentralizações;

Fato  Gerador  e  Ateste;  Liquidação  e  Em  Liquidação;  Momento  de

Recebimento/Solicitação de Financeiro;  Metodologia  de Repasses  Financeiros  pela

SPO;  Demais  Aspectos  Operacionais;  Macrofunções;  Encerramento  do  Exercício

Financeiro;  Restos  a  Pagar;  Habilitação  do  Fornecedor;  Conformidade:  Conceito,

Base Legal  e  Responsabilidades;  Instruidor  do processo,  Ordenador de despesas e

conformista;  Restrições;  Check  list  dos  processos;  Patrimônio  e  Almoxarifado.

Aspectos Fiscais: - Análise da Nota Fiscal Eletrônica; Código Fiscal de Operações e

de  Prestações  das  Entradas  de  Mercadorias  e  Bens  e  da  Aquisição  de  Serviços  -

CFOP ; Retenções Tributos Federais – IN 1234/2012; Retenção INSS; Retenção ISS;

Atualizações legislativas.

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

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

decisão. 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

PROJETO PEDAGÓGICO DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

( ) Ação de desenvolvimento proposta pela Pró-Reitoria, Setor, Órgão suplementar ou Unidade 

equivalente para capacitação, formação ou treinamento regularmente instituído de servidores(as) da 

UFPR. Indicar unidade organizacional:

( ) Ação de desenvolvimento para capacitação, formação ou treinamento regularmente instituído de 

servidores(as) da UFPR. Indicar nº do Edital:

MAPEAMENTO DA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

( ) Primeira oferta da ação de desenvolvimento

( ) Reoferta da ação de desenvolvimento

( ) Embasamento para a reoferta da ação de desenvolvimento:

NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO A SER ATENDIDA

Descrever a necessidade de desenvolvimento lembrando que a necessidade é uma lacuna
entre o desempenho esperado e o desempenho atual. Considerar aspectos atuais do
desempenho que precisam ser resolvidos ou melhorados por uma ação de desenvolvimento. A
descrição deve conter em sua construção a resposta à três perguntas básicas:

1) O que os(as) servidores(as)s necessitam?
a) Esforço  de  aprendizagem  (motivação):  iniciei  com  um  verbo  que  indique  o  esforço

necessário para aprender sobre determinado conteúdo;
b) Objeto de aprendizagem: Um tema geral (com indicação de um recorte de interesse) que

será aprendido;
2) Do que serão capazes se for atendida sua necessidade?

a) Capacidade humana: de livre indicação de acordo com maturidade da organização e
interesse  específico  na  capacidade  a  desenvolver;  pode  ser  usada indicação  de
competência; de comportamentos esperados para a função/cargos; resultados ao nível da
pessoa.

3) Que resultado isso trará para a organização

a) Resultado organizacional: de livre indicação de acordo com maturidade da organização
em ter listados e claros quais resultados perseguem; quais resultados a capacitação trará
para a organização, considerando as metas que ela tem estabelecidas.
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Ex: Aplicar normas de desenvolvimento sustentável em contratos administrativos e ações rotineiras do

órgão PARA gerir contratos que atendam aos requisitos A3P (Agenda Ambiental  na Administração

Pública) e usar materiais e recursos naturais de modo racional. ALCANÇANDO a redução de 35% do

consumo do papel; redução dos custos com cartuchos em 20%; ampliação de um ano da vida útil dos

aparelhos eletrônicos, comprados a partir de 2019.

A necessidade está associada a qual competência? (olhar descrição das competências em anexo) 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. GUIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS, Brasília, 2021, p. 87 a 89. Disponível em: ANEXO IV
Listagem de Tipos de Aprendizagem e Especificações do Tipo - PDP 2021.xlsx (www.gov.br) Acesso em
:12 de mai. De 2022).

Competências Transversais

( ) Comunicação

( ) Foco nos resultados

( ) Mentalidade digital

( ) Orientação por valores éticos

( ) Trabalho em equipe

( )  Resolução de problemas com base em dados

( ) Visão Sistêmica

Competências de Liderança - Pessoas

( ) Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal

( ) Coordenação e colaboração em rede

( ) Engajamento de pessoas e equipes

Competências de Liderança - Resultados

( ) Geração de valor para o usuário

( ) Gestão de crises

( ) Gestão para resultados

Competências de Liderança - Estratégias

( ) Comunicação estratégica

(  ) Inovação e mudança

( ) Visão de futuro

Outras Competências não especificadas:
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título da Ação:

Tipo de aprendizagem:

( ) Evento

( ) Curso

( ) Outro não especificado

Modalidade:

( ) Presencial

(  ) Híbrida

( ) A distância

Carga horária da ação:
Nº de vagas:

Nº de turmas:
Nº de vagas por turma:

Público-alvo: Considerar cargo, carreira, função e/ou outra informação que ajude a 
compreender o perfil do público-alvo da ação de desenvolvimento.

Pré-requisitos: Descrever a condição prévia ou indispensável do(a) participante para participar 
da ação de desenvolvimento. Exemplo: Ter conhecimentos de excel básico)

Distribuição das Vagas:

Comunidade:

( ) Interna da UFPR

( ) Externa da UFPR

Vínculo:

( ) Técnico-Administrativo

( ) Docente

Lotação (caso as vagas sejam para públicos
específicos de algum setor\unidade):

Nº de vagas por lotação:
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Data e Local:

Turma Data Horário Local\Ferramenta (Ex: Teams, UFPR Virtual)

1

2

3

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 relacionados a ele) que demonstram o desempenho que justifique a reaização 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

1. Metodologia: (Detalhamento das atividades e de todo o processo de ensino e aprendizagem que 

serão realizados a fim de atingir os objetivos propostos. Descrever metodologias que serão 

utilizadas em sala de aula).

2. Módulos:

Módulo Data(s)
Conteúdo 

programátic
o

Instrutor(es) CH
Nº de encontros 
(presenciais ou via 
plataforma virtual)

1
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2

3. Exercícios/atividades práticas:

(Descrever as atividades práticas que serão desenvolvidas para assimilação do conteúdo.
Orientamos que, no mínimo, a cada 10 horas de conteúdo teórico deve-se realizar uma atividade
prática. Exemplo: debate, estudo de caso, questionário, etc.)

4. Recursos didáticos 

Plataforma a ser utilizada:

Outros recursos digitais:

Materiais didáticos que serão utilizados:

5. Avaliação

Descreva como será o processo avaliativo (é necessário utilizar a avaliação diagnóstica no 
início da ação e no final descrever o desenvolvimento da turma após as abordagens avaliativas 
dos participantes da ação de capacitação). Sendo que para os diferentes tipos de ações alguns 
critérios devem ser observados.

Modalidade presencial:

- Deve haver uma avaliação do aproveitamento considerando a média 7,0 (somente 
para ações com carga horária maior que 60 horas).

- Deve haver a avaliação da frequência (75% para ações com carga horária maior do 
que 16 horas).

Modalidade híbrida e à distância:

- Deve haver a avaliação de frequência, sendo considerado 75% em cada módulo.

- Pode conter também avaliação por participação em Fórum, exercícios avaliativos 
por módulo, avaliação final, entre outras modalidades
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6. Referências

Bibliografia Básica: (mínimo 3 títulos)

Bibliografia Complementar: (mínimo 5 títulos: leitura recomendada para aumentar os 
conhecimentos sobre determinados assuntos)

INSTRUTORIA

Dados do(a) Instrutor(a) 1:

Nome: CPF:

Matrícula SIAPE: Matrícula UFPR:

Cargo: Lotação:

Telefone: Celular:

E-mail:

Módulo que irá ministrar:

Dados do(a) Instrutor(a) 2:

Nome: CPF:

Matrícula SIAPE: Matrícula UFPR:

Cargo: Lotação:

Telefone: Celular:

E-mail:

Módulo que irá ministrar:
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ANEXO

COMPETÊNCIAS TRANS- 
VERSAIS

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Comunicação

Capacidade de escutar, indagar e expressar conceitos e ideias  nos
momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica
produtiva das interações internas e externas.

Foco nos resultados para os 
cidadãos

Capacidade  para  superar  o  desempenho  padrão  e apresentar
soluções  alinhadas  ao  cumprimento  de  metas  e ao  alcance  dos
objetivos  estratégicos  das  organizações públicas,  garantindo
atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos.

Mentalidade Digital

Capacidade de integrar as tecnologias digitais  com os modelos de
gestão, processos de tomada de decisão, com a geração de produtos e
serviços,  com  os  meios  de comunicação  interna,  externa  e  de
relacionamento com os usuários.

Orientação por valores éticos

Capacidade para agir de acordo com princípios e valores morais que
norteiam o exercício da função pública tais como responsabilidade,
integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da coisa res
pública.

Trabalho em equipe

Capacidade  de  colaborar  e  cooperar  em atividades desenvolvidas
coletivamente  em  busca  do  alcance  de metas compartilhadas e
compreendendo a repercussão das próprias  ações  para  o êxito  ou
alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupo

Resolução de problemas com 
base em dados

Capacidade para idear soluções inovadoras e efetivas para problemas
de baixa, média ou elevada complexidade mediante a utilização de
dados  numéricos  e  não numéricos,  bem como de  evidências  que
permitam a precisão e factibilidade das resoluções.

Visão Sistêmica Capacidade para identificar os principais marcos institucionais e as
tendências sociais, políticas  e econômicas nos  cenários  local,
regional, nacional e internacional, que podem impactar os processos
decisórios e a gestão de programas e  projetos  no âmbito do setor
público.

Anexo II - Projeto pedagógico ação de desenvolvimento (4812491)         SEI 23075.053287/2022-16 / pg. 21



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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Unidade de Capacitação e Qualificação

COMPETÊNCIAS DE 
LIDERANÇA/PESSOAS

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Autoconhecimento e
desenvolvimento

Capacidade  de  empregar  o  autoconhecimento  e  a
inteligência emocional na construção de sua identidade de
líder, de reconhecer intimamente suas forças e fraquezas de
ordem  comportamental,  de  administrar  suas emoções de
modo a construir uma cultura organizacional fundada em
valores  humanos.  Capacidade  de  identificar suas
capacidades e limitações, e de assumir o compromisso pelo
próprio  desenvolvimento,  mediante  a adoção  de  uma
postura de abertura à aprendizagem contínua

Coordenação e colaboração em
rede

Capacidade de transitar com desenvoltura por uma linha de
construção de entendimentos que vai desde a coordenação de
interesses  à  gestão  de  conflitos, favorecendo a
governabilidade por meio da construção de coalizões  e
consensos  em  torno  de  agendas  de  interesse comum.
Capacidade de construir, mobilizar e manter redes confiáveis
e abertas com stakeholders que são, ou podem vir a se tornar,
atores importantes para o alcance dos objetivos estratégicos
da  organização.  Capacidade  de atuar  em  um  ambiente  de
governança em rede, construindo parcerias e fortalecendo as
relações institucionais

Engajamento de pessoas e equipes

Capacidade  de  conduzir  as  pessoas  ao  encontro  da  visão,
missão  e  objetivos  organizacionais,  de  atuar  como  líder
agregador,  engajador,  incentivador  e  empoderador,  que
construa um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao
trabalho em equipe. Habilidade no trato com os indivíduos,
demonstrando sensibilidade, capacidade de escuta, empatia e
respeito  necessários  ao  estabelecimento de  interações
interpessoais  positivas  nas  mais  diversas situações.
Capacidade de promover  uma liderança que associe  o alto
desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua
rotina de trabalho.

COMPETÊNCIAS DE
LIDERANÇA/RESULTADO DEFINIÇÃO OPERACIONAL

Geração de valor para o
usuário

Capacidade e sensibilidade para compreender as necessidades
e expectativas dos usuários em relação aos  serviços do
Estado, de orientar a atividade da organização  para o
resultado, e  de  buscar o envolvimento da sociedade no
processo de formulação e implementação da política e dos
serviços públicos.
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Gestão de crises

Capacidade  de  antecipar,  identificar  e  administrar  a
ocorrência de situações de risco, de construir soluções
criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao
contexto. Capacidade de ação em face de situações de
imprevisibilidade e escassez, e de reação sob pressão

Gestão para resultados

Domínio dos conhecimentos sobre gestão,  inerentes à
capacidade de tomar decisões e gerenciar de forma
competente e estratégica os atos da organização. Capacidade
de  atuar  com  base  em  desempenho,  metas, resultados  e
impactos,  construídos  de  forma  aderente  ao contexto
organizacional e social existentes.

Comunicação estratégica

Capacidade de desenvolver conceitos e ideias com clareza,
de  comunicar  propósitos,  planos  e  estratégias  e inspirar
confiança,  de  estabelecer  uma  comunicação empática,
persuasiva e influente, de construir  narrativas que
representem e legitimem a atuação da organização.

Inovação e mudança

Capacidade  de  questionar  abordagens  convencionais  na
solução de problemas, de adotar novos insights à sua ação, de
criar  um ambiente propício à experimentação e à melhoria
contínua, de suscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas
formas  de  se  trabalhar,  adotando medidas  incrementais  ou
disruptivas  que  conduzam  a organização a responder de
forma adequada ao contexto e se preparar face a cenários
futuros.

Visão de futuro

Capacidade  para  imaginar  e  prospectar  futuros,  de  traçar
diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade,
tendo por base as características históricas, o contexto e as
tendências em âmbito local, regional, nacional e
internacional, aliada à capacidade para imaginar e prospectar
cenários para além do futuro imediato.
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ANEXO III DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Eu,                                                                                          , portador do

CPF nº                                        e matrícula SIAPE nº                              , candidato ao

Processo Seletivo de Intrutores(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 11/2022- PROGEPE/CDP/UCAQ,

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 2022.

Assinatura do (a) servidor (a)
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

RELATÓRIO 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

Carga horária total de atividades desenvolvidas:

Observações:

_____________________________

Assinatura do(a) servidor(a)*

*Física ou eletrônica
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ANEXO V DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

AVALIAÇÃO DO(A) INSTRUTOR(A) SOBRE A AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

A presente avaliação tem por objetivo conhecer a opinião do(a) I n s t r u t o r  (a) sobre a ação de 

desenvolvimento.

Os dados coletados são sigilosos e estão protegidos pela Lei nº 13.709/2018.

1. Nome:

2. E-mail:

3. Vínculo com a UFPR:

4. Título do curso:

5. Modalidade do curso:

( ) Ensino a distância ( ) Presencial ( ) Híbrido

6. Como você avalia?

Insatisfatório
Parcialmente

satisfatório
Satisfatório

Plenamente

satisfatório

O atendimento da equipe

organizadora da ação de 

desenvolvimento UCAQ?

Equipamentos.

Organização da sala de au-

la/auditório.

Comunicação com os alunos.

7. A ação de desenvolvimento relacionou conhecimento da área – teoria com as situações

de trabalho?

( ) Sim, em todas as atividades da

ação de desenvolvimento

( )  Sim,  apenas  no

encaminhamento de alguns

conteúdos

( ) Não relacionou
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8. Como você avalia:

Insatisfatório
Parcialmente

satisfatório Satisfatório
Plenamente 

satisfatório

A participação dos cursistas.

O aproveitamento e desenvolvimen- 
to da turma.

A comunicação com os cursistas.

A utilização  pelos cursistas  da pla-
taforma  de  ensino  remoto  (quando
on-line ou híbrido).

A compreensão dos cursistas do 
material disponibilizado para o 
curso (textos, apostilas, manuais, 
etc.).

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

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

10. Foi necessário readequar o planejamento após a avaliação diagnóstica?

( ) Sim, totalmente ( ) Parcialmente (  ) Não

11. Avalie a realização da ação de desenvolvimento de 1 a 4, sendo 1 Insatisfatório e 4 
plenamente satisfatório:

( ) Insatisfatória ( ) Parcialmente satisfatório ( ) Satisfatória ( ) Plenamente satisfatório

12. Aconteceram intercorrências? Especifique qual e em que momento.

13. Sugestões, críticas, observações.

_______________________________
Assinatura do(a) servidor(a)*

Anexo V - Avaliação do(a) instrutor(a) sobre a ação (4812679)         SEI 23075.053287/2022-16 / pg. 27



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Unidade de Capacitação e Qualificação

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

*Física ou eletrônica
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

TABELA DE PERCENTUAIS E VALORES PARA PAGAMENTO DA 
GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) 

ANO 2022

PREVISÃO 

Decreto nº 11.069, de 10 de maio de 2022

Art. 2º, item I – Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento re-

gularmente instituído no âmbito da administração pública federal.

ATIVIDA-

DE

SUBTIPO DE

ATIVIDADE

FORMAÇÃO ACADÊMICA

OU EXPERIÊNCIA COM-

PROVADA NECESSÁRIA 

PARA A ATIVIDADE

PERCENTUAL

POR HORA

TRABALHA-

DA 

VA-

LOR

PAGO

POR

HORA*

Ministração

de aulas

Instrutoria em

curso de desen-

volvimento e

aperfeiçoamento

Pós-doutorado 0,52 141,98

Doutorado 0,52 141,98

Mestrado 0,52 141,98

Especialização 0,42 114,68

Graduação 0,36 98,29

Educação profissional ou 

tecnológica

0,30 81,91

Experiência comprovada 0,52 141,98

* 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 Siste-
ma 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 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

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  11/2022  –  PROGEPE/CDP/

UCAQ.

 

 

Curitiba, ____ de __________ de 2022.

___________________________

Assinatura do (a) servidor (a) membro da Comissão de Seleção ou Recurso*

*Física ou eletrônica
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ANEXO VIII DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

QUADRO DE PONTUAÇÃO

NOME DO CANDIDATO:

*  Campos a serem preenchidos pelo(a) candidato(a) , ** Ações ocorridas nos últimos 5 anos., *** Ações com carga horária mínima de 20 horas/aula e ocorridas nos últimos 5 anos.

Objeto da avaliação Item Pontuação
Pontuação

Máxima

Quantidade de

itens

apresentados*

Descrição do(s)

item(ns) *

N° da(s) 

página(s)*

Curriculum Vitae

(Pontuação não cumulativa –
será considerada apenas a

pontuação referente à titulação
mais alta)

Certificado de Especialização em qualquer área 0,5

3,0

Diploma de Mestrado em qualquer área 1,5

Diploma de Doutorado em qualquer área 2,5

Certificado de Especialização na área de interesse 1,0

Diploma de Mestrado na área de interesse 2,0

Diploma de Doutorado na área de interesse 3,0

Certificado de apresentação de trabalho em eventos acadêmicos** 0,3 (cada)

1,0Certificado de participação em eventos** 0,2 (cada)

Publicação** 0,5 (cada)

Habilidades técnicas e pedagógicas
(Pontuação cumulativa)

Certificado ou declaração de participação em curso (presencial ou a
distância)*** 0,2

3,0Projeto pedagógico do curso 2,0

Experiência profissional
(Pontuação cumulativa)

Certificado ou declaração de experiência em ações de desenvolvimento
organizadas pela instituição***

0,5 (cada)

3,0

Declaração de outras atividades profissionais na área da ação pretendida 1,0 (ano)

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 10,0
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DO QUADRO DE PONTUAÇÃO

Objeto da avaliação Item Pontuação Pontuação

Máxima

Quantidade de

itens

apresentados*

Descrição do(s) item(ns) indicado(s) na coluna

“Quantidade de Itens” **

N° da(s) 

página(s)***

Capacitações

(Pontuação cumulativa)

Certificado ou declaração 
de participação em curso 
(presencial ou a distância)

0,5 3 2 1. Curso de Comunicação não-violenta (ENAP);

2. Curso de Desenvolvimento de Equipes (ILB 

– Senado)

1. p. 7

2. p. 8

* O Candidato deverá informar a quantidade de itens.

** O Candidato deverá descrever os itens indicados na coluna “Quantidade de Itens”, conforme 
exemplo.

*** O Candidato deverá numerar os documentos comprobatórios, ordená-los na mesma ordem e indicar
as páginas onde se encontram os itens listados.

ATENÇÃO

Os documentos comprobatórios e o curriculum vitae devem ser anexados a este Quadro de Pontuação, conforme numeração da página, e transformados em um documento único (PDF).
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ANEXO IX DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

CRITÉRIOS DA ENTREVISTA

Item de Pontuação Peso

Curriculum Vitae 4,0

Habilidades técnicas e pedagógicas requeridas pela capacitação 3,0

Experiência profissional em atividades relacionadas ao conteúdo
programático da ação de desenvolvimento pretendida

3,0

Pontuação Total 10,0
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ANEXO X DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

FORMULÁRIO DE RECURSO

Pelo presente formulário, eu, __________________________________________,

matrícula  SIAPE  nº  __________________,  ocupante  do  cargo  de

____________________________________,  lotado(a)  no(a)

___________________________________________ da Universidade  Federal  do

Paraná (UFPR), venho recorrer do resultado do Edital nº ___/2022 - ___________,

referente às  Inscrições Homologadas e/ou Resultado da Análise dos Documentos

do Processo Seletivo para Instrutores(as) interessados em atuar nas ações de desen-

volvimento  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 11/2022 –

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

  

Curitiba, ____ de __________ de 2022.

Assinatura do (a) servidor (a)*

*Física ou eletrônica.
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ANEXO XI DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

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 

Autorizo o (a) servidor (a) a desempenhar a atividade acima mencionada e declaro

estar ciente da obrigatoriedade da compensação da carga horária quando cumprida
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durante a jornada de trabalho do (a) servidor (a), comprometendo-me a acompanhar

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

competente no prazo máximo de 1 (um) ano.

_______________________________
Assinatura do(a) servidor(a)*

_______________________________
Assinatura da chefia imediata*

*Física ou eletrônica
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ANEXO XII DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

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 de Ação de De-

senvolvimento anexado a este processo administrativo, principalmente no que diz

respeito às obrigações, sanções administrativas, horário, local de realização do tra-

balho, 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 partici-

pantes  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 11.069, de 10 de maio de

2022. 

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-

senvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído. 
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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.

_____________________________________

Assinatura do(a) servidor (a)*.

*Física ou eletrônica.
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ANEXO XIII DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

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

disposto 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

desenvolvimento,      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 totalmente;

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

desenvolvimento,  capacitação ou treinamento regularmente instituído for realizada a

distância;

c) Concedo à  Unidade de Capacitação e Qualificação/CDP/PROGEPE por tempo

ilimitado e em todo o território nacional, todos os direitos do material acima

referenciado 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

Qualificação/CDP/PROGEPE.

_____________________________________

Assinatura do(a) servidor (a)*.

*Física ou eletrônica.
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ANEXO XIV DO EDITAL Nº 11/2022 – PROGEPE/CDP/UCAQ

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome do(a) Candidato(a):

Matrícula SIAPE: Lotação:

E-mail institucional: Telefone institucional:

Ação de desenvolvimento:

(   ) Relatórios financeiros com o tesouro gerencial

(   ) Execução orçamentária e financeira (UFPR) 

Curitiba, _____ de _____________________ de 2022.

_________________________

Assinatura do(a) servidor(a)*

*Física ou eletrônica
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