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Sigepe mobile - Aplicativo para visualização das informações financ eiras, cadastrais e 

O aplicativo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão oferece aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal e do Governo do 
Distrito Federal 
SIAPE, uma f
cadastrais e funcionais, por meio de dispositivos móveis, como smartphones e tablets 
e abre um novo canal de comunicação com o
Atualmente o Aplicativo Sigepe 
Google Play, 4,5 estrelas na App Store de um total possível de 5,0 estrelas e conta 
com aproximadamente 330 mil instalações nestas 2 lojas. Estas avaliações 
representam que o aplicado possuiu aplicativo tev
alvo, tendo em vista que a nota dada pelo usuário é espontânea!

A iniciativa faz parte do novo Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe).
As Funcionalidades: 

• Consulta da prévia do contracheque para que possa 
• Consulta dos contracheques dos últimos 12 meses, de forma simplificada e detalhada;
• Notificação (push) quando a prévia, o contracheque definitivo e os informes de rendimento estiverem di
• Mostra gráficos detalhados dos rendimentos e descontos;
• Consulta dados cadastrais e funcionais; de acordo com o mês selecionado;
• Envio do contracheque por e-mail; 
• Consulta, download e compartilhamento dos informes de rendimentos;
• Consulta de férias, de forma simplificada e detalhada;
• Marcação de férias para os órgãos que utilizam o Férias Web (em 
• Consulta e simulação de consignação e autorização de consignatária (em breve).

As vantagens: 
• O Sigepe mobile coloca na palma da mão dos servi

qualquer hora e em qualquer lugar! 
• Será possível visualizar, com mais clareza, os percentuais dos rendimentos e descontos lançados no contracheque, por mei
• O usuário receberá uma notificação (push) quando a prévia do contracheque estiver disponível para que possa verificar antecip

lançamentos efetuados estão corretos. 
• Mais uma vantagem é a disponibilização anual do Informe de Rendimen

do Imposto de Renda. 
Além disso, agora os servidores podem consultar as suas férias a qualquer hora e em qualquer lugar, podendo assim se programa
quando tiver de férias saber qual o dia exato para voltar às atividades.

O Acesso: 
• Para acessar o aplicativo, o usuário informará o CPF e a mesma senha do portal de serviços do servidor do Sigepe (
• Caso nunca tenha utilizado o site do Serviços do Servidor do Sigepe, o primeiro acesso deverá ser efetuado em 
• Em caso de dúvidas sobre o uso do aplicativo, basta clicar no link

A instalação: 
O aplicativo Sigepe mobile poderá ser baixado (download) nas lojas da
disponibilizadas, mantenha sempre o seu aplicativo atualizado.

Para quem tem smartphone ou tablet Android:
• entrar na loja virtual Google Play (deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja);
• pesquisar pelo nome Sigepe mobile; e 
• instalar o aplicativo. 

Para quem tem smartphone ou tablet iOS:
• entrar na loja virtual App Store (deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja);
• pesquisar pelo nome Sigepe mobile; e 
• instalar o aplicativo. 

Para sua segurança, a área de Segurança da Informação do Ministério do Planejamento orienta que não seja realizada a instalação em fontes desconhecidas, ou 
seja, o aplicativo deverá ser instalado ou atualizado somente nas lojas 
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acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento
 

Aplicativo para visualização das informações financ eiras, cadastrais e 
funcionais! 

O aplicativo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão oferece aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal e do Governo do 
Distrito Federal - GDF, que recebem seus vencimentos, proventos ou pensões pelo 
SIAPE, uma forma prática e ágil, de consultar as suas informações financeiras, 
cadastrais e funcionais, por meio de dispositivos móveis, como smartphones e tablets 
e abre um novo canal de comunicação com os servidores públicos federais.
Atualmente o Aplicativo Sigepe mobile está com avaliação de 4,4 estrelas na loja 
Google Play, 4,5 estrelas na App Store de um total possível de 5,0 estrelas e conta 
com aproximadamente 330 mil instalações nestas 2 lojas. Estas avaliações 
representam que o aplicado possuiu aplicativo teve boa aceitação para o público 
alvo, tendo em vista que a nota dada pelo usuário é espontânea!

A iniciativa faz parte do novo Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe). 

Consulta da prévia do contracheque para que possa verificar antecipadamente se os lançamentos efetuados estão corretos;
Consulta dos contracheques dos últimos 12 meses, de forma simplificada e detalhada; 
Notificação (push) quando a prévia, o contracheque definitivo e os informes de rendimento estiverem disponíveis;
Mostra gráficos detalhados dos rendimentos e descontos; 
Consulta dados cadastrais e funcionais; de acordo com o mês selecionado; 

Consulta, download e compartilhamento dos informes de rendimentos; 
ias, de forma simplificada e detalhada; 

Marcação de férias para os órgãos que utilizam o Férias Web (em  breve); e 
Consulta e simulação de consignação e autorização de consignatária (em breve). 

O Sigepe mobile coloca na palma da mão dos servidores, aposentados e pensionistas o acesso às informações cadastrais, funcionais e financeiras a 

Será possível visualizar, com mais clareza, os percentuais dos rendimentos e descontos lançados no contracheque, por mei
O usuário receberá uma notificação (push) quando a prévia do contracheque estiver disponível para que possa verificar antecip

Mais uma vantagem é a disponibilização anual do Informe de Rendimentos para preenchimento das informações que são necessárias para a declaração 

Além disso, agora os servidores podem consultar as suas férias a qualquer hora e em qualquer lugar, podendo assim se programa
xato para voltar às atividades. 

Para acessar o aplicativo, o usuário informará o CPF e a mesma senha do portal de serviços do servidor do Sigepe (
Caso nunca tenha utilizado o site do Serviços do Servidor do Sigepe, o primeiro acesso deverá ser efetuado em www.sigepe.gov.br
Em caso de dúvidas sobre o uso do aplicativo, basta clicar no link "Dúvidas Frequentes". 

O aplicativo Sigepe mobile poderá ser baixado (download) nas lojas da Google Play e App Store. Para que você tenha acesso as últimas funcionalidades 
re o seu aplicativo atualizado. 

Para quem tem smartphone ou tablet Android: 
(deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja);

Para quem tem smartphone ou tablet iOS: 
(deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja);

o do Ministério do Planejamento orienta que não seja realizada a instalação em fontes desconhecidas, ou 
seja, o aplicativo deverá ser instalado ou atualizado somente nas lojas Google Play ou App Store. 
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acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento 

Aplicativo para visualização das informações financ eiras, cadastrais e 

O aplicativo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão oferece aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal e do Governo do 

GDF, que recebem seus vencimentos, proventos ou pensões pelo 
orma prática e ágil, de consultar as suas informações financeiras, 

cadastrais e funcionais, por meio de dispositivos móveis, como smartphones e tablets 
s servidores públicos federais.

mobile está com avaliação de 4,4 estrelas na loja 
Google Play, 4,5 estrelas na App Store de um total possível de 5,0 estrelas e conta 
com aproximadamente 330 mil instalações nestas 2 lojas. Estas avaliações 

e boa aceitação para o público 
alvo, tendo em vista que a nota dada pelo usuário é espontânea! 

verificar antecipadamente se os lançamentos efetuados estão corretos; 

sponíveis; 

dores, aposentados e pensionistas o acesso às informações cadastrais, funcionais e financeiras a 

Será possível visualizar, com mais clareza, os percentuais dos rendimentos e descontos lançados no contracheque, por meio de gráficos. 
O usuário receberá uma notificação (push) quando a prévia do contracheque estiver disponível para que possa verificar antecipadamente se os 

tos para preenchimento das informações que são necessárias para a declaração 

Além disso, agora os servidores podem consultar as suas férias a qualquer hora e em qualquer lugar, podendo assim se programar para o merecido descanso e 

Para acessar o aplicativo, o usuário informará o CPF e a mesma senha do portal de serviços do servidor do Sigepe (www.sigepe.gov.br). 
www.sigepe.gov.br. 

. Para que você tenha acesso as últimas funcionalidades 

(deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja); 

(deverá ter acesso a internet no smartphone ou tablet e cadastro ativo nesta loja); 

o do Ministério do Planejamento orienta que não seja realizada a instalação em fontes desconhecidas, ou 

Fonte: www.servidor.gov.br



NOVOS 
 SERVIDORES 

 

DEZEMBRO/2016 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!            
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Apresentamos os novos servidores à Comunidade Universitária e 
compartilhamos com todos a felicidade de recepcionar os novos 
colegas, que, por certo, estão dispostos a assumir a identidade, o 
respeito e o carinho que temos pela nossa FURG. 
 

Ronaldo Piccioni Teixeira 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
 

 
Danielle da Silva Trentin 

Professora do Magistério Superior 
FAMED –- 02/12/2016 

 
Raphael de Vaz Trombetta 

Técnico de Laboratório Área 
EQA – 05/12/2016 

 
Marcos André Mendes da Silva 

Professor do Magistério Superior 
FAMED – 12/12/2016 

 
Rafael Chiesa Avancini 

Professor do Magistério Superior 
FAMED – 13/12/2016 

 
Juliana Villela Maciel 
Técnica em Química 

IO – 14/14/2016 

 
TONY LEANDRO REZENDE DA SILVEIRA 

Técnico de Laboratório Área 
ICB – 15/12/2016 

 
Sergio Botton Barcellos 

Professor do Magistério Superior 
ICHI – 16/12/2016 

 

 

 



RECONHECIMENTO DE 
ATIVIDADES 
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APOSENTADORIA DEZEMBRO DE 2016 
 
 

Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentador ia 

Sandra Regina Neves 
Pereira 

Auxiliar de Enfermagem 
HU - Coordenação de 

Enfermagem 
28/12/1994 15/12/2016 

Vera Lucia de Oliveira 
Gomes 

Professor do Magistério 
Superior 

EEnf - Escola de 
Enfermagem 

15/07/1977 15/12/2016 

 
 
A PROGEP criou este espaço para divulgar os nomes de servidores da FURG, 
de servidores em exercício na FURG, de estagiários ou de contratados que, no 
desempenho de suas atividades, tiveram o reconhecimento das Unidades 
recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e 
eficiência e merecedores de enaltecimento. 

 

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS / CONTRATADOS  LOTAÇÃO UND. ATENDIDA ATIVIDADE 

Fernanda Fontes PROGEP CFC/DDP/PROGEP 
Apoio permanente junto aos cursos 

de capacitação 

Servidores e Discentes GERAL DDP/PROGEP 

Servidores e discentes que 
colaboraram na realização do 

concurso público para o cargo de 
Assistente em Administração, 

realizado em 11/12/2016 

Nilson Manoel Mateus Marques 

PU - Unidade 
de 

Carpintaria e 
Marcenaria 

Escola de Engenharia 

Excelente trabalho na reforma de 
bancada de trabalho antiga da Furg, 

conferindo operacionalidade a 
mesma.. 

As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que estes tenham sido executados de forma diferenciada, portanto merecedores de um 
agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à chefia desses servidores, com cópia para a PROGEP, para que possamos divulgar neste espaço esse reconhecimento. 

 
Diretoria de Atenção à Saúde Atenção! 

 

A PROGEP, através da Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, está cadastrando doadores voluntários de sangue. 
Justifica-se a formação do referido cadastro face à necessidade de reposição dos estoques no banco de sangue de nosso 
município. Nesse sentido, para que possamos contar com um cadastro de doadores, é necessário que estes realizem suas 
inscrições de modo absolutamente voluntário. 

 

Para tanto, solicitamos o preenchimento do cadastro através do link: https://goo.gl/forms/vXskJkJSIrEy1Gjh1 
 
Algumas informações sobre doação de sangue: 
 
Você não poderá doar sangue se: 
 

• Tiver idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos. 
• Tiver peso inferior a 50 quilos. 
• Estiver com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação. 
• Estiver com hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação. 
• Estiver com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação. 
• Estiver grávida. 

 

Algumas curiosidades sobre o sangue:  
 

• Quatro é o número de vidas que podem ser salvas com cada doação de sangue. 
• O volume total de sangue a ser doado não pode exceder 8 ml / kg de peso para as mulheres e 9 ml / kg de peso para 

os homens. O volume máximo admitido para uma doação é de 450 ml ± 50 ml, aos quais podem ser acrescidos até 30 
ml para realização dos exames laboratoriais exigidos pelas leis e normas técnicas. 

• Todo o processo de doação de sangue dura cerca de uma hora. 
• O sangue doado é testado para seis doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatite B, Hepatite C, HIV, 

HTLV, Sífilis e doença de Chagas. 
• Mulheres representam menos de 40% dos doadores de sangue no Brasil. 
• Anemia é a principal causa de inaptidão à doação de sangue. 
• A ciência avançou muito e fez várias descobertas. Mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue 

humano. Por isso, sempre que precisa de uma transfusão de sangue, a pessoa só pode contar com a solidariedade 
de outras pessoas. Doar sangue é simples, rápido e seguro. Contudo, para quem o recebe, esse gesto não é nada 
simples: vale a vida. Seja doador voluntário. Faz bem também para você. Porque a satisfação de salvar vidas é a sua 
maior recompensa. 

Quem doa sangue, doa vida.  
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CURSO DE CAPACITAÇÃO - SEGURANÇA EM LABORATÓRIO 

No mês de dezembro, foi finalizado o curso de Segurança em 
laboratório. O curso realizado pela PROGEP, em parceria com o 
ICB, atendeu 20 (vinte) TAEs que atuam em laboratórios da 
universidade. O principal objetivo do curso é a contribuição para 
a difusão na FURG de informações primordiais referentes à 
higiene e segurança do trabalho, dentro dos ambientes 
laboratoriais - química, física e biologia - com vistas à 
manutenção de padrões de qualidade e segurança nesses 
ambientes.   

Foram 64 horas divididas em aulas expositivas e práticas, que 
abordaram os seguintes assuntos: 

- Definições Básicas e Legislações;  

- Gestão Ambiental;  

- Segurança Biológica;  

- Biossegurança;  

- Prevenção e Combate à Incêndios;  

- Introdução em Primeiros Socorros e Segurança Química.  
 

 
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 
Técnicos Administrativos em Educação -  
Exercício 2017  

Informamos que até 27/01/2017 está aberto no 

sistema da FURG, na aplicação RH Capacita, a 

inclusão do dimensionamento anual de capacitação 

e qualificação de cada Unidade Administrativa e 

Acadêmica. 

É importante destacar a necessidade do 

comprometimento imprescindível das chefias e da 

atuação participativa dos colaboradores, visando que 

o processo de construção expresse com exatidão as 

necessidades de capacitação de cada ambiente de 

trabalho, identificando servidores e/ou equipe a ser 

capacitada e qualificada, objetivando a melhoria do 

desempenho de suas atividades e o exercício pleno 

da cidadania voltados ao cumprimento dos objetivos 

e estratégias estabelecidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). É por meio 

deste levantamento, dos indicadores da avaliação de 

desempenho e das propostas da PROGEP, que se 

estabelecerá o Dimensionamento Anual de 

Capacitação da Instituição. 

Destacamos que os servidores atualmente em gozo 

de liberação de horário para cursos de educação 

formal ou afastamento para pós-graduação e que 

devam continuar sua formação no ano de 2017, 

deverão ser novamente incluídos no Subprograma 

de Qualificação. 

Solicitamos o máximo esforço no objetivo de que 

todos os colaboradores da Unidade, mesmo que em 

férias ou outra forma de afastamento, sejam 

informados e convidados a participarem da reunião 

de diagnóstico das necessidades em capacitação e 

qualificação, evitando assim que venham a sofrer o 

prejuízo de não inclusão na proposta a ser realizada 

pela Unidade para o exercício de 2017. 

Informamos que apenas a Ata da Reunião deverá 

ser enviada para PROGEP/CFC, pelo protocolo, 

contendo nome e assinatura dos presentes e 

justificativas dos ausentes, se for o caso. 

CAMILA ESTIMA DE OLIVEIRA SOUTO 

Coordenadora de Formação Continuada 

DIDESP/PROGEP 
 

      

Preserve a Vida!  Velocidade máxima no Câmpus Carreiros: 50Km/h 

FURG / Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP    
Rio Grande – Av. Itália Km 8 - Câmpus Carreiros –  Fone 3293.5329  –  HTTP://www.progep.furg.br  –  E-mail:  progep.secretaria@furg.br 


