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PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

LEI Nº 11.091 – DOU 13/01/05

ENQUADRAMENTO – 1ª FASE - (Tempo de Serviço Público Federal)

A Comissão de Enquadramento, instituída através da Portaria nº 586/2005, de 15/2/2005,
conforme determina o Art. 22, § 3º, da Lei n. º 11.091/05 e Art. 1º da Portaria nº 157/05 do MEC,
concluiu os trabalhos relativos a primeira fase de enquadramento dos servidores técnico-
administrativos, com relatórios gerais contidos no processo 23116.001384/05-07, emitindo-se a portaria
de enquadramento nº 888/05, de 13/04/2005, publicada no Diário Oficial da União em 18/04/2005,
resultado este já homologado pelo Conselho Superior da FURG em 22/04/2005.

Na página da FURG foram atualizados os documentos relativos ao enquadramento, incluindo a
portaria nº 888/05, onde consta o enquadramento de todos os servidores técnico-administrativos, para
que estes possam ter conhecimento de seu efetivo enquadramento no novo plano, considerando neste
momento somente o seu tempo de serviço público federal.

Com relação ao enquadramento foi encaminhada, individualmente, a situação em que cada
servidor ficou no novo plano, para que o mesmo possa, se for o caso, recorrer a Comissão de
Enquadramento contra possíveis divergências de entendimento, tendo 17/05/2005 como data limite
para ingressar com este recurso.

ENQUADRAMENTO – 2ª FASE - (Cursos de Educação formal e Cursos de Capacitação)

A Comissão de Enquadramento já começou a avaliar os documentos incluídos nos processos
dos servidores optantes, conforme orientação contida no Ofício Circular nº. 006
/2005/MEC/SE/SAA/CGGP, com relação aos ambientes organizacionais e cursos a estes relacionados.

Observações contidas no Ofício Circular nº. 006 /2005/MEC/SE/SAA/CGGP:
1 - Para a concessão do Incentivo à qualificação, poderão ser utilizados títulos de educação formal
obtidos com data anterior ao ingresso do servidor na instituição.

2 - Para efeitos do Incentivo à qualificação, somente poderá ser considerado, um único título de
educação formal. Se o servidor possuir mais de um título, será considerado aquele que der maior
percentual de gratificação. Os títulos que não forem utilizados para esse fim não poderão ser
utilizados para a concessão de Progressão por capacitação.

3 - Para a concessão da Progressão por capacitação, somente serão utilizados os certificados
obtidos durante o tempo de serviço do servidor na instituição. Não poderão ser somadas cargas
horárias de cursos.

LOCAL DE ATUAÇÃO: Campus Cidade, Pav. Central, 2º piso, sala ao lado da PROAD
HORÁRIO: 14h às 17h30 - TELEFONE: 233.8652 - Email: comissao.enquadramento@gmail.com
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CURSOS SARH/CPD PARA TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, MARÍTIMOS E DOCENTES

CURSO HORÁRIO/PERÍODO
CARGA

HORÁRIA
VAGAS PRÉ-REQUISITO INSCRIÇÕES

WORD
8H30MIN ÀS 11H30MIN

16/MAI A 31/MAI/05
33 HORAS 10

CONHECIMENTOS
DE WINDOWS

DSARH
2338632 OU 2338722

 12 E 13/MAI/05

EXCEL
8H30MIN ÀS 11H30MIN

06/JUN A 21/JUN/05 36 HORAS 10
CONHECIMENTOS

DE WINDOWS

DSARH
2338632 OU 2338722

 02 E 03/JUN/05

INTERNET
8H30MIN AS 11H30MIN

27/JUN A 04/JUL/05
18 HORAS 10

CONHECIMENTO
DE WINDOWS

DSARH
233.8632 OU 233.8722

23 E 24/JUN/05

Os Cursos serão realizados no CPD – Campus Carreiros, de 2ª a 6ª feira das 8h30min as 11h30min.

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A SARH criou este espaço para divulgar os servidores da FURG, que no desempenho de suas
atividades, tiveram o reconhecimento, por parte das Unidades recebedoras destes serviços,
considerando-os realizados com presteza e eficiência, merecedores de serem enaltecidos.

NOME DO(A) SERVIDOR(A) LOTAÇÃO UNIDADE ATENDIDA DOCUMENTO
EMITIDO

DEVALDIR PASSOS SILVEIRA
LUIZMAR DUARTE SOUZA
MARCIANO MENDES

SAMC DEPARTAMENTO DE
OCEANOGRAFIA

MEMO.DOC
Nº 077/05

As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG, e
entenderem que estes foram executados de forma diferenciada, sendo os servidores merecedores de
um agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência, a chefia destes servidores, com
cópia para a SARH, enaltecendo os serviços prestados pelos mesmos, para que a SARH possa divulgar
neste espaço aqueles servidores que no exercício de suas atividades atuam de forma eficiente,
procurando melhor atender aos seus usuários.

VACINA CONTRA A GRIPE

A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR –
UAS/SARH, informa que estará à disposição a partir de 12 de
maio de 2005, da Comunidade Universitária, a VAXIGRIP -
CEPA 2005, nos Ambulatórios Campus Cidade (233 86 25),
Carreiros(233 66 94) e Hospital Universitário( 233 88 09), ao
custo de R$ 23,50  a monodose.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DA CPA

Ofício Circular CI No 09/2005  -   Rio Grande, 14 de abril de 2005
 
Referência: Resultado da eleição para composição da CPA.
 
Vimos, através deste, com muita satisfação, informar que foram eleitos na reunião de 13/04, os
seguintes representantes da sociedade na Comissão Própria de Avaliação:
 
TITULARES
·              Conselho Municipal de Educação – Lídia Cruz Nunes.
·              A. C. Varejistas/ Câmara do Comércio – João Marinômio C. Lages.
SUPLENTES
·              CREMERS-RG – Job José Teixeira Gomes.
·              IBAMA / CEPERG – Vera Alcina Garcia Silva.
·              Prefeitura Municipal – Juarez Vasconcelos Torronteguy.
·              Sindilojas – Honly Cadaval.
·              CENTRONAVE – Eduardo Adamczyk.
·              CREA – Ronaldo Ortiz Cunha.
Em breve estaremos entrando em contato, pois a CPA será instalada em 02/05/05.
 
  Além disto queremos ressaltar que, a partir de todas as indicações feitas pelas entidades, estamos
estudando uma forma de constituir um Conselho de Representantes da Sociedade, com caráter
consultivo, a fim de ampliar a integração com a Universidade. Esta é uma das estratégias do Plano
Institucional da FURG 2003-2006 que a atual administração decidiu implementar, a qual reproduzimos a
seguir:
 
“Criar um fórum permanente de comunicação entre a Universidade e a sociedade, para discussão e
proposição de iniciativas a serem empreendidas pela Instituição.”
 
Sem mais para o momento, e colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos,
subscrevemo-nos,
 

Atenciosamente
 
Prof. Ernesto Luiz Casares Pinto
Presidente da Comissão de Instalação da CPA
Vice – Reitor da FURG

A CPA-FURG será constituída por 14 membros, a saber:
•        Cinco docentes eleitos nas respectivas áreas de atuação;
•        Três servidores do quadro técnico-administrativo e marítimo eleitos entre seus pares;
•        Um representante dos servidores aposentados eleito entre seus pares;
•        Dois discentes de graduação indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE);
•        Um representante dos discentes de pós-graduação indicado pela Associação dos Pós-

Graduandos da FURG (APG - FURG);
•        Dois representantes das entidades organizadas da comunidade externa à FURG, eleitos

entre seus pares.
Em 02/05/2005, no Auditório da PROPLAN - Campus Carreiros, às 14h, tomou

posse os membros que compõem a Comissão Própria de Avaliação da FURG –
CPA/FURG.
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CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE DEPENDENTES QUÍMICOS – CENPRE

CURIOSIDADES – ANO VII – Nº 03

DE CARA COM A MACONHA

Esse título tem o propósito de falar, um pouco, sobre a droga ilícita mais consumida no mundo inteiro. Nos
Estados Unidos, 40% da população adulta já experimentaram uma vez pelo menos na vida. O uso da maconha é
geralmente intermitente e limitado; os jovens param por volta dos 20 anos e poucos entram em consumo diário por
anos seguidos e alguns buscam outras drogas. No Rio Grande, pesquisas realizadas pelo CENPRE em 1990 e
1995 mostraram que, 37,2% e 30,32%, respectivamente, dos estudantes do ensino fundamental e médio já
haviam experimentado essa droga. Na FURG, 10,4% dos servidores e 29,9% dos estudantes, em 1995, também
informaram que já haviam experimentado a maconha uma vez na vida.

A dependência de maconha está entre as dependências de drogas ilícitas mais comuns; 1 em 10 daqueles
que usaram maconha na vida se tornaram dependentes em algum momento de 4 a 5 anos de consumo pesado.

A Cannabis sativa, planta da maconha, é um arbusto da família das Moraceae, também conhecida pelo
nome de cânhamo da Índia, que cresce livremente nas regiões tropicais. Ela é uma planta dióica, isto é, com
sexos separados. Seus efeitos medicinais (assunto para o próximo mês) e euforizantes são conhecidos há mais
de 4 mil anos. Na China existem registros históricos das suas ações medicinais desde o século III a. C.

A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as quais destacam-se pelo
menos 60 alcalóides conhecidos como canabinóides. Eles são responsáveis pelos efeitos psíquicos e
classificados em dois grupos: canabinóides psicoativos (por ex., Delta-8-tetra-hidro-canabinol - THC, Delta-9-THC
e o seu metabólico ativo conhecido como 11-hidróxi-Delta-9-THC) e os não-psicoativos (por ex., canabinol e
canabidiol). Sabe-se que o Delta-9-THC é o mais abundante e potente desses compostos, concentra-se em maior
quantidade nas folhas do vegetal, estando praticamente, ausentes nas sementes, galhos e raízes.

O produto vendido no comércio ilegal é muito impuro e com baixas concentrações de THC. Em estudo
sistematizado realizado em 1985, entre 50 amostras apreendidas pela polícia de Campinas –SP, 28% continham
entre 0% e 0,5% de THC em peso, 46% continham entre 0,5 e 1%, 22% entre 1% e 1,5% e, finalmente, 4%
continham entre 2% e 2,5%.

Considerando que um cigarro de maconha tem de 500mg a 1.000mg em peso, com teor de 1% ele
conterá de 5 a 10mg de THC. Com 2 a 3 mg de THC já se consegue um “barato” (high), que normalmente é o
efeito procurado pelos usadores. Um cigarro de maconha costuma ser usado por duas ou mais pessoas num
grupo

A maconha costuma ser fumada, mas há quem a ingira na forma de bolo ou misturada com alimentos.
Quando fumada, as ações psicológicas já podem ser sentidas após as primeiras baforadas. Nesse momento,
picos plasmáticos já são observados, mas não é o efeito máximo. Esse surge depois de 30 a 60 minutos, quando
os batimentos cardíacos se intensificaram e o nível plasmático já diminuiu, porque nesse momento o THC se
concentra no sistema nervoso central do indivíduo.

Aguarde o próximo capítulo de “DE CARA COM A MACONHA”.

Se você precisar de maiores informações sobre esse assunto ou se quiser bater um papo conosco,
telefone para 2318703, 2329433 ou entre em contato pelos endereços: dcffas@furg.br ou
cenpre@octopus.furg.br; a equipe técnica do CENPRE estará sempre à disposição de você. Visite nossa
página www.cenpre.furg.br .

(Fontes: CENPRE e Seibel, S. D.; Toscano Jr., A. Dependência de Drogas. S. Paulo Atheneu 2000.)
Prof. Amarante e Profa. Eli

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – S AR H

FONE 233.8698 – FAX 232.9667 – E-MAIL: rh@.furg.br


