
Prezados colegas, 
Agora em outubro vence a atual gestão da CIS/ UFABC. Muito esperávamos ter feito e pouco de fato conseguimos realizar, mas 
consideramos que o mais importante foi poder ter contado com o apoio e incentivo dos colegas às nossas ações e propostas. 
Até o fim da nossa gestão temos o compromisso com algumas questões, por isso achamos importante elaborar este             
informativo, bem como noticiar os colegas que se aproxima o momento de novas eleições para a CIS. Brevemente a Reitoria 
convocará os servidores que deverão ser responsáveis pela execução do processo eleitoral. Desta forma, convidamos todos os 
servidores interessados em compor a CIS a se prepararem para breves inscrições. Aqueles que se interessarem e quiserem nos 
procurar para algum esclarecimento que se faça necessário, abaixo seguem nossos contatos. 
 

Adriana Couto - Auditoria / Catequese (suplente da Lígia Gomes) – adriana.couto@ufabc.edu.br  
Roberta Kelly – Biblioteca / SBC – roberta.gomes@ufabc.edu.br 
Vanessa Bomfim – CGSA/ Catequese – vanessa.bomfim@ufabc.edu.br 
 
Ou pelo email cis@ufabc.edu.br 

Abraços! 

Apresentação 

Informativo CIS 

UFABC 

Edição 1/2010 

Outubro  

 Colegas,     

  Como vocês verão, na página da CIS http://cis.ufabc.edu.br 
constam documentos que complementam este  

informativo:  não deixe de acessar! Interstício para a primeira  

        progressão por capacitação 

  

     Conforme deliberado pelo ConsUni, a 
UFABC questionou ao MEC e ao MPOG   
sobre o tempo de efetivo exercício            
necessário para a primeira progressão por 
capacitação.  O primeiro informou que não 
pode se pronunciar sobre assuntos dos 
quais não tenha orientação prévia do MPOG 
e este, por sua vez, nos encaminhou um 
documento esclarecendo que deve ser    
respeitado o interstício inicial de 18 meses 
de efetivo exercício, conforme a resolução 
CNS nº04/2006 . 
 

   Assim, para a primeira progressão por 
capacitação, o servidor deve ter cumprido 
dezoito meses de efetivo exercício, da   
mesma forma como ocorre com a primeira 
progressão por mérito. Já para receber o 
incentivo à qualificação, não é necessário 
aguardar, basta trazer a documentação 
comprovando a conclusão de curso de    
educação formal. 
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Comitê de Capacitação e Qualificação de PessoalComitê de Capacitação e Qualificação de PessoalComitê de Capacitação e Qualificação de PessoalComitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal    
 

Em meados de outubro/09, a CIS, o coordenador do RH, Maurício             

Wojslaw, a servidora Adriana Couto, lotada, na época, na Pró-Reitoria de 

Planejamento, e a professora Ana Keyla Pinezi, então diretora da          

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), se reuniram para  

discutir a proposta de criação de um comitê responsável pelo                  

planejamento institucional de um plano de capacitação e qualificação 

para os técnico-administrativos e os docentes da UFABC e elaborar seu 

regimento; a iniciativa da criação deste Comitê partiu da Reitoria, na   

gestão do Prof. Dr. Fazzio. 

Tal comitê, que denominamos de Comitê de Capacitação e Qualificação 
de Pessoal (CCQPCCQPCCQPCCQP); passa por um momento de avaliação no intuito de 
definir se também deverá acoplar a carreira docente, pois a própria CPPD 
acredita não ser necessário.  
Dessa maneira, a CIS procurará um meio de agilizar esta definição e dar 
andamento ao processo de aprovação do Regimento, seguido de abertura 
de processo de eleição dos membros efetivos e suplentes do CCQP 
(conforme indicado na portaria da Reitoria 592 de 25 de novembro de 
2009).  
 

Ressaltamos que a CCQP tem um papel muito importante para o TA’s por 

ser responsável pela elaboração e gestão das Políticas de Capacitação e 

Qualificação de Pessoal, as quais, desde já, passam a ser instrumentos 

de gestão institucional obrigatórios no âmbito da UFABC. Brevemente 

esperamos a participação de todos no processo de eleitoral! 



           Veja na pagina da CIS, no link Informativo, o  

arquivo com a ERRATA, referente ao quadro  “Pra  

entender melhor”, do Informativo nº 02/2008 da CIS, 

onde explicamos o erro referente à  contagem de   

tempo para concessão de progressão por mérito    

profissional mediante a publicação da Medida          

Provisória 431/08. 

Arquivo: 

Edição 01/2010 

Para ficar por dentro: 
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� Links para a        

legislação referente 
à nossa carreira, 
incluído o PCCTAE 
atualizado; 

 

� Resposta a dúvidas 
freqüentes; 

 

� Acesso a outros sites 
interessantes; 

 

� O Regimento da 
CCQP 

Insalubridade e Periculosidade 

A UFABC detém ambientes que oferecem condições de trabalho de possível       
insalubridade e periculosidade a alguns servidores e, segundo o art. 68 da            
Lei 8.112 – Regime Jurídico Único, e quando atestado, há previsão sobre o direito a 
um adicional de insalubridade ou periculosidade sobre o vencimento do cargo  
efetivo.  
 

A Orientação Normativa MP nº 02, de 19 de fevereiro de 2010, prevê a                
necessidade de laudo técnico elaborado por profissional competente, para a   
constatação de periculosidade ou insalubridade do ambiente. Assim, como este 
laudo demanda o uso de aparelhos que a Universidade não detém, a servidora 
Fernanda Massae Mizura, Engenheira do Trabalho, está responsável pela                     
elaboração do Termo de Referência que contratará uma empresa para fazer esta 
avaliação. 
 

A CIS conversou com ela e na nossa página você terá acesso a entrevista completa, 
onde ela nos explica as diferenças principais entre insalubridade e periculosidade e 
nos da alguns detalhes sobre as características do serviço a ser realizado pela    
empresa. Além disso, veja a MP e outros documentos sobre o assunto:  
http://cis.ufabc.edu.br / Informativo. 
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    Capacitação e Orçamento    
 

  Com a elaboração do Orçamento/2010 da UFABC,  

finalizado em junho, o qual atribui às Áreas da            

Universidade valores de custeio e investimento a serem 

gastos até o fim do ano, foram destinados                  

determinados recursos orçamentários para                

Capacitação às Áreas que previram despesas com este 

fim. Desta forma, as áreas adquiriram maior autonomia 

para desenvolvimento de pessoal, complementando as 

ações da CGRH/PROAD que ainda organizará alguns 

cursos In Company com temas mais gerais para todas 

as Áreas. 

Mediante esta nova realidade, e considerando que o 

orçamento de 2011 está em fase de elaboração, é    

ideal que os servidores de cada área, junto ao seu     

chefe imediato, formule um planejamento de            

capacitação contemplando cursos e participações em 

eventos que garantam a curto, médio e longo prazo o 

desenvolvimento e crescimento profissional de todos 

os servidores. 
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