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Informativo Mensal – Fevereiro de 2019 – Ano V – Nº 046 

 

PROGEPE divulga lista dos servidores com pendência de regularização cadastral que devem  

entrar em contato com urgência 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), por meio da Seção de Cadastro e Registros de Pessoal (SCRP), so-

licita aos servidores, abaixo listados, que entrem em contato, com a máxima urgência, através dos telefones 2542-

7307, 2542-7321 ou 2542-4030, a fim de tratar de assunto relacionado a regularização cadastral. 

Confira a lista dos servidores: 
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PROGEPE lança os novos editais do PRIQ e PRIC-IE 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) divulgou os novos editais do Programa 

de Incentivo à Qualificação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da 

UNIRIO (PRIQ) e do Programa de Incentivo à Capacitação em Idioma Estrangeiro dos Ser-

vidores da UNIRIO (PRIC-IE) (em anexo). As solicitações para os incentivos serão recebidas 

no período de 25 de fevereiro a 18 de março. 

O PRIQ destina-se a custear a qualificação de servidores técnico-administrativos em Educação da UNIRIO em 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação – lato sensu e stricto sensu e o PRIC-IE a capacitação de servidores 

em Cursos de Idiomas Estrangeiros. Para participar do PRIQ é necessário que o candidato tenha sido aprovado 

em processo seletivo e esteja regularmente matriculado em cursos onerosos. Em relação ao PRIC-IE matriculado 

em curso de capacitação em idioma estrangeiro em Instituições com cobrança de mensalidades. 

Os interessados devem entregar a documentação indicada no edital na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE), no Setor de Formação Permanente (SFP), localizado na Av. Presidente Vargas nº 446, 20° andar – 

Centro, no horário das 10h às 16h. O resultado será divulgado até o dia 29 de março na página da UNIRIO. 

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Formação Permanente (SFP) através do e-mail pro-

gepe.sfp@unirio.br. 

Servidor da UNIRIO lança filme sobre PCCTAE 

 

O curta metragem PCCTAE A Casa da Carreira tem como objetivo promover o livro Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação (UNIRIO): Consolidação de Dados e Informações (CDI), de autoria do admi-

nistrador José Antônio de Oliveira, cedido à UNIRIO pelo Ministério de Minas e Energia e lotado na Progepe, no 

setor de Gestão de Relacionamentos (Gere). A obra foi lançada em 2018 pela Metanóia Editora. 

Com direção de Gracy Moreno, o filme conta com a participação de servidores da Universidade Federal do Esta-

do do Rio de Janeiro (UNIRIO) e apresenta os aspectos principais abordados no livro como a consolidação dos 

dados, documentos, notas técnicas, leis, decretos e outras informações utilizadas pelo Departamento de Recursos 

Humanos (DRH) da UNIRIO durante a implementação do PCCTAE, para o nortea-

mento das ações propostas pelo plano, tornando-se uma referência para as uni-

versidades federais do Brasil. Confira o curta metragem que está disponível no 

Canal YouTube https://youtu.be/UjoeBU1Cuh0. 

 

http://www.unirio.br/progepe/EditalPriQ1SEM2019.pdf
http://www.unirio.br/progepe/EditalPriQ1SEM2019.pdf
http://www.unirio.br/progepe/EditalPriQ1SEM2019.pdf
http://www.unirio.br/progepe/EditalPricIE1SEM2019.pdf
http://www.unirio.br/progepe/EditalPricIE1SEM2019.pdf
https://youtu.be/UjoeBU1Cuh0
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                Por dentro do PRIQ e do PRIC-IE  

 

Com o objetivo de apoiar os servidores rumo à qualificação e à capacitação, a UNIRIO oferece dois programas distintos: o 

PRIQ ( Programa de Incentivo à Qualificação dos Servidores Técnicos Administrativos)  e o PRIC –  IE ( P rograma de In-

centivo à Capacitação em Idiomas Estrangeiros ) , sempre de acordo com as metas institucionais de desenvolvimento estabe-

lecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional ( PDI ) .  

 Enquanto o PRIQ destina-se ao custeio de cursos de graduação, pós-graduação lato sensu ( especialização)  e pós-

graduação stricto sensu ( mestrado e doutorado )  dos servidores técnicos administrativos matriculados em instituições priva-

das, o PRIC-IE custeia as mensalidades de servidores ( técnicos e docentes )  que cursam idioma estrangeiro em instituições 

de ensino particulares. 

 O Comitê Gestor de Incentivo à Capacitação e Qualificação - CGICQ da UNIRIO, formado por representantes das Pró-

Reitorias, da CIS ( C omissão Interna de Supervisão ) , da ASUNIRIO, entre outros, é responsável pela elaboração dos edi-

tais, pela seleção dos candidatos e por coordenar todas as ações relacionadas a esses programas. 
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                   Procedimentos importantes 

 Para participar da seleção, os candidatos devem aguardar a abertura do edital e ler atentamente as Resoluções do PRIQ 

e do PRIC-IE. É necessário cumprir todas as exigências descritas no edital. Uma vez aprovado no programa, o servidor deve-

rá apresentar no SFP ( S etor de Formação Permanente ) , do primeiro ao quinto dia útil de cada mês, os comprovantes de 

pagamento (originais e cópia )  e o formulário de frequência no curso devidamente preenchido. Desta forma, o reembolso da 

mensalidade (até o valor limite estabelecido em cada edital )  será realizado na folha de pagamento do mês seguinte ao da 

entrega dos documentos. O servidor contemplado pelo programa também poderá optar por apresentar o boleto da mensalida-

de a vencer ( para que seja feita a antecipação do valor a ser pago ) . Neste caso, a continuidade do pagamento da mensali-

dade subsequente ficará condicionada à apresentação do comprovante de pagamento do mês anterior. É importante reforçar 

que não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos entregues via malote ou e-mail. Caso, eventualmente, o servidor te-

nha algum problema para entregar pessoalmente a documentação mensal no SFP, ele deve enviar um portador. Todos os 

contemplados pelo PRIQ ou PRIC-IE possuem o compromisso de apresentar relatório de atividades semestral. Ressaltamos 

que os servidores contemplados pelo PRIQ, apenas os que cursam graduação, devem apresentar também histórico escolar 

semestral.  

Vale lembrar que, ao término do módulo ou curso contratado, o servidor beneficiado deverá entregar ao Setor de For-

mação Permanente declaração, certificado e/ou diploma de conclusão e aprovação. Caso não o faça, o servidor terá que re-

embolsar o valor recebido integralmente à UNIRIO. Ao participar de um desses programas, o servidor deve ter ciência de que, 

ao término do curso, ele deverá permanecer na UNIRIO por tempo equivalente ao da concessão ( custeio )  do incentivo, con-

forme explicitado em ambas às resoluções. 

Agora que você conhece um pouco mais sobre os Programas de Incentivo à Qualificação e à Capacitação ( idiomas 

estrangeiros ) , o Setor de Formação Permanente anuncia a abertura dos novos editais, disponíveis nos sites da UNIRIO e 

Progepe a partir do dia 21 de fevereiro de 2019. Aproveite a oportunidade para alavancar o seu desenvolvimento profissional!   

 

Confira o cronograma dos novos editais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrições 

Local de entrega: 

PROGEPE – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Setor 

de Formação Permanente 

Av. Presidente Vargas 446 20° andar - Centro. 

Horário: das 10 às 16 horas. 

Tel.: 2542-4105 

* Somente será aceita a inscrição mediante a apresenta-

ção de toda a documentação expressa no edital (Item 2.2- 

Documentos necessários para a solicitação). 

 

  

  

  

  

  

De 21 de fevereiro a 18 de 

março de 2019. 

 

Divulgação da listagem das solicitações no sítio eletrôni-

co da UNIRIO. 

22 de março de 2019. 

Período para interposição de recursos. 

Local de entrega: 

PROGEPE – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Setor 

de Formação Permanente 

Av. Presidente Vargas 446 20° andar - Centro. 

Horário: das 10 às 16 horas. 

  

25 e 26 de março de 2019. 

  

Divulgação do Resultado Final no sítio eletrônico da 

UNIRIO 

Até 29 de março de 2019. 
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Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: Carlos Antonio Guilhon Lopes 
 
Gestão de Relacionamentos: Graziella Cataldo Batista Felix (Responsável) e José Antônio de Oliveira - PROGEPE informa – Edição de Texto, apuração, projeto gráfi-
co, editoração e versão on-line- Graziella Cataldo Batista Felix e José Antônio de Oliveira 
 
Contato para divulgação: progepe.gere@unirio.br  – tel.: (21) 2542-3987 
 
Revisão Final: Carlos Antonio Guilhon Lopes 
 

Os dados sobre cursos e eventos são de responsabilidade dos respectivos organizadores. 

“O Capital Humano em primeiro lugar” 

mailto:progepe.gere@unirio.br

