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EDITAL Nº 4/2021/CDD/DGDP/PROGEP-UFOPA 
(Convocação de servidores contemplados pelo Edital nº 1/2020 Progep/CDD/Ufopa) 

 
 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), por meio da Coordenação de Desempenho e 

Desenvolvimento (CDD), no uso de suas atribuições legais;  
 
Considerando o resultado final da seleção de servidores classificados e contemplados para 

participarem de eventos de capacitação externa, objeto do Edital nº 1/2020 Progep/CDD/Ufopa; 
 
Considerando que a publicação do resultado final da seleção ocorreu em 4 de março de 2020, 

há mais de um ano; 
 
Considerando que em 20 de março de 2020 as atividades presenciais na Ufopa foram 

suspensas, como medida de prevenção ao avanço da pandemia da Covid-19, ficando também, em 
regra, suspensas viagens; 

 
Considerando que o Edital de Capacitação tinha como objetivo possibilitar o(a) servidor(a) 

contemplado a realizar evento de capacitação, previsto no plano de capacitação de sua unidade de 
2020, promovidas por instituições ou empresas externas à Ufopa, não necessariamente exigindo o 
deslocamento para outro ponto do território nacional; 

 
Considerando que a capacitação torna-se possível independentemente da modalidade de 

ensino, se presencial, remota ou à distância; 
 
Considerando ainda não se mostrar razoável viagem de servidores(as) durante a pandemia da 

Covid-19, como forma de prevenção e cuidados à saúde do(a) trabalhador(a), assim como de 
segurança no trabalho; 

 
Considerando que o atual cenário de crise sanitária da pandemia da Covid-19, ainda não 

controlada, evidenciou uma nova realidade nesse momento, com cursos realizados de forma remota 
ou à distância, mediante uso de recursos tecnológicos; 

 
Considerando que o item 1, subitem 1.3 do Edital nº 1/2020 Progep/CDD/Ufopa, dispõe que os 

recursos de capacitação destinados ao processo seletivo seriam executados conforme o atendimento 
das necessidades institucionais;  

 
Considerando o poder de autotutela conferido à Administração Pública; 
 
Considerando a necessidade de garantir a capacitação de servidores(as) que se submeteram ao 

processo seletivo; 
 
Considerando a necessidade de se concluir o processo seletivo em comento; 
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CONVOCA os candidatos classificados e contemplados no resultado final da seleção de 

servidores para capacitação externa no ano de 2020, abaixo relacionados, para manifestarem 
interesse em participar de cursos de capacitação na modalidade de ensino remoto ou à distância. 

 

SERVIDOR(A): 

ADRIANA PIMENTEL RAIOL 

ADRIELE MAYARA SOARES MIRANDA 

ALCIENE FERREIRA DA SILVA VIANA 

EDILMAR DE SANT'ANA QUARESMA 

FRANCINEIDE LIMA ABREU 

GABRIEL MARTINS HEBRAHIM 

GISELLY LENISE DE SOUZA VIEIRA 

JEFFERSON LIMA MARINHO 

JORDANE OLIVEIRA DA SILVA 

JOSÉ EDUARDO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR 

SULIANE PEREIRA RÊGO 

 
Os servidores que manifestarem interesse deverão encaminhar ao e-mail 

capacitacao@ufopa.edu.br, impreterivelmente, até a data de 30 de junho de 2021: 

a) Formulário constante no Anexo I deste Edital, contendo o nome do servidor, unidade de 
lotação, nome do evento (devendo haver correlação com o evento para qual se 
inscreveu no processo seletivo ainda em 2020), data do evento, devendo ocorrer de 1º 
de agosto a 30 de novembro de 2021, valor do evento, com inscrição não superior a R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

b) Comprovante de realização do evento (folder, cartaz, declaração, etc.), com datas, 
horários, valor da inscrição e informação de que ocorrerá de forma remota ou à 
distância; e 

c) Termo de Compromisso constante no Anexo II do presente Edital, com homologação da 

chefia imediata, mediante assinatura digital ou envio do termo pela chefia ao e-mail. 

 
Os servidores que não se manifestarem ou se manifestarem por e-mail informando a ausência 

de interesse em realizar cursos de forma remota ou à distância perderão o direito de usar recursos de 
capacitação previstos no Edital nº 1/2020 Progep/CDD/Ufopa, devendo se submeter a novo processo 
de seleção para usar recursos de capacitação da Progep. 

 
Santarém, 7 de junho de 2021. 

 
 

Fabriciana Vieira Guimarães 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

Gleidson dos Santos Pereira 
Coordenador de Desempenho e Desenvolvimento 
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ANEXO I – Formulário de Inscrição 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
(Anexar outras documentações exigidas no edital) 

Nome do(a) servidor(a):                                                                                                   
 

Unidade de Lotação: 

Nome do evento de capacitação: 

Data do período do evento: 

Valor do evento: R$xxx,xx (valor por extenso) 

Data:  

Assinatura digital (caso possível):  
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
Pelo presente termo de compromisso, eu, ____________________________, matrícula Siape nº 
___________, ocupante do cargo de ______________________, lotado no(a) 
____________________, com o propósito de participar do evento de capacitação 
_________________________________________________, a ser realizado de forma remota ou à 
distância, no período de ___/___/2021 a ___/___/2021, comprometo-me a concluir o referido 
evento, com a frequência mínima exigida, bem como estou ciente de que a não conclusão do curso, 
implicará em reposição ao erário, havendo concordância de minha chefia imediata em minha 
liberação das atividades do setor, nos horários da realização do evento. 
 
 

Santarém-PA, ____ de ____________ de 2021. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Servidor 

___________________________________ 
Assinatura da Chefia Imediata 

 


