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Dia de homenagens aos Servidores Públicos na FURG 
 

O Dia do Servidor Público, que ocorre em 28 de outubro, foi comemorado na FURG no dia 22 de outubro.  
 

Pela manhã, houve o lançamento do Banco de Talentos da FURG e Momento Cultural, 
uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas (PROGEP). O Banco de 
Talentos pretende destacar servidores ativos e 
aposentados com habilidades artísticas (plásticas, 
musicais, cênicas) e de gestão. A primeira atividade 
do “banco” foi a mostra de artes visuais “Celebração”, 
que ocorreu na asa sul do Cidec-Sul. Nela, os 
servidores apresentaram trabalhos de pintura, 
escultura, fotografia e poesia. 

 
EMOÇÃO - Outra atividade alusiva ao Dia do Servidor Público que emocionou o 
público que lotou o Auditório do Cidec-Sul da FURG, repetindo o sucesso de 
2010, foi a palestra de Steven Dubner. Ele transmitiu mensagens de superação e 

valorização da vida, através de 
vídeos em que deficientes físicos 
superam suas maiores dificuldades 
com perseverança e força de 
vontade. E foi justamente com esse 
sentimento de superação que 
Steven conduziu de forma 
surpreendente a palestra “Atitude ou 
Nada”. Dubner é fundador da 
Associação Desportiva para Deficientes (ADD) e toda a renda de suas palestras e 
outras apresentações é revertida em cadeiras de rodas para deficientes de todo o 
Brasil. 

 
Em seguida, o grupo Cuica (Cultura, Inclusão, Cidadania e Artes) da cidade de 
Santa Maria apresentou seu repertório musical, baseado em instrumentos de 
percussão, alguns deles feitos pelos próprios jovens. Atrelado a isso, o 

idealizador do projeto, Zé Everton, 
declamava poesias que tinham 
relação com as letras das 
músicas. A apresentação foi tão 
apreciada pelo público que ao final 
do evento os jovens atenderam ao 
pedido de “bis” e tocaram mais 
uma música. O grupo é composto 
por jovens de escolas públicas da 
cidade de Santa Maria e tem um longo currículo de apresentações pelo Brasil, 
inclusive em Brasília. 

 
A atividade foi organizada pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep) da FURG. 
Durante a cerimônia, o pró-reitor Claudio Paz de Lima ressaltou a importância do trabalho realizado pelos 
servidores públicos e terceirizados dentro da Instituição, através de uma 
mensagem enriquecedora. Também aproveitou o momento para 
agradecer a participação das duas atrações da tarde. 

A reitora Cleuza Maria Sobral Dias, em seu discurso, reforçou as 
palavras de Claudio e salientou a realização da atividade como um 

momento de integração entre os estudantes e os servidores. A reitora Professora Cleuza também 
enfatizou a transformação que a Universidade tem passado e que o resultado desse acontecimento só se 
deu em virtude da contribuição dos servidores, que fazem da FURG uma das melhores Instituições 
Públicas do Brasil. 

Texto e imagens da ACS 
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO – PROGEP 
 

No mês de outubro, tivemos o início do curso Espanhol para 
Servidores Públicos – Módulo I, com o objetivo de capacitar os 
servidores para comunicação em Língua Espanhola, 
integrando as quatro habilidades comunicativas (ler, escrever, 
ouvir e falar) nos seguintes contextos: expressão de 
sentimentos, diferenças de opinião, relações pessoais, 
retificação de informações e condições profissionais. 

 
 

Ocorreu ainda, neste 
mês, o curso MARC 21 – Introdução ao Formato Bibliográfico e 
Autoridade, para servidores do SIB e do NTI. O curso tem o intuito 
de subsidiar a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos 
para utilização dos campos e subcampos mais utilizados do 
formato MARC 21 na catalogação de livros, periódicos e outros 
materiais. 

 
 

 
Foi retomado também o curso de Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, módulo II, para os servidores que concluíram com êxito 
o módulo I. Seu objetivo é de proporcionar comunicação direta 
entre os servidores e graduandos surdos da Universidade. 

 
 
 
 
 
 

RELEMBRANDO – RJU 
PROIBIÇÕES PARA O SERVIDOR PÚBLICO – Art. 117 – Lei 8.112/90 

 

Art 117. Ao servidor é proibido: (atualizado pela Lei 11.784/08) 
 

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; 
III – recusar fé a documentos públicos; 
IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; 
V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
VI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou 
de seu subordinado; 
VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político; 
VIII – manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; 
X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008) 
XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais 
de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 
XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XV – proceder de forma desidiosa; 
XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 
XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; 
XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 
* Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997 (DOU de 11/12/1997, em vigor desde a publicação). 
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 
2008) 
I – participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, 
participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 
2008) 
II – gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. 
(Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008) 

 



NOVOS SERVIDORES 
 

OUTUBRO/2013 
 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS!           
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Estamos apresentando os novos servidores à Comunidade Universitária e compartilhando com 
todos a enorme 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. 

         Claudio Paz de Lima 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Daiana Enisa Martins    Alessandra Avila Martins    Mariana Gauterio Tavares 
Médica - Ginecologia e Obstetrícia   Professora do Magistério Superior   Psicóloga Hospitalar 
HU – Coord. Médica – 01/10/2013   ILA  – 02/10/2013 - redistribuída    HU – Coord. Infra-Estrutura  – 03/10/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alice Gonçalves Osório    Paula Wrague Moura     Laura Machado Almeida 
Professora do Magistério Superior   Arquiteta e Urbanista     Auxiliar em Administração 
EE  – 07/10/2013    PROINFRA – 14/10/2013    PU – 11/10/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Carvalho Magalhães    Nicolle Barnes da Silveira    Rodrigo Eder Zambam 
Assistente em Administração    Administradora     Professor do Magistério Superior  
IMEF - Redistribuído – 14/10/2013   FAMED – 21/10/2013    IE – 24/10/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filipe Beloni Goveia     Cristiano da Silva Rubira    Leticia Langlois Oliveira   
Técnico em Eletrônica    Técnico em Eletrônica    Professora do Magistério Superior 
SECOM – 29/10/2013    PU – 30/10/2013     ICHI – 31/10/2013 
 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 

O Processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação será realizado no período entre 8/10 a 08/11/13. Devem 
participar todos os servidores técnico-administrativos da Instituição, desde que não estejam em estágio probatório. 

A Coordenação de Psicologia Organizacional e Serviço Social – CPOSS da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP coloca-se à 
disposição para esclarecimentos pelos telefones 3293 5314 ou 3293 5328, bem como pelo e-mail progep.cposs@furg.br. 

A Progep informa que neste período também deverá ser efetuado levantamento de demandas em capacitação para 2014, por meio de sistema informatizado. 
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CONTRACHEQUES – SERVIDORES ATIVOS 
 
Os servidores ativos que desejarem receber o seu contracheque impresso deverão acessar o SIAPENET e fazer a opção. Quem 
ainda não possui senha de acesso ao SIAPENET poderá obter informações por meio da página da PROGEP/Manual de 
Procedimentos, no link http://www.progep.furg.br/bin/procedimento/index.php?id_procedimento=163, ou diretamente na 
PROGEP, telefone 3293-5316, sobre o procedimento para obter a respectiva senha. Foi encaminhado às unidades acadêmicas e 
administrativas o Memo. Circ. 25/2013–PROGEP, sobre os procedimentos necessários para que o servidor possa obter sua 
senha de acesso ao sistema SIAPENET. 
 

PROGEP – ATENÇÃO À SAÚDE 
 

Memo. Circ. 10/2013 – DAS 
 

 Conforme Memo. Circ. 10/2013 – DAS, a Diretoria de Atenção à Saúde está promovendo dois encontros a 
seguir descritos: 
1 - Palestra sobre educação alimentar e nutricional, que deverá ser realizada em local próprio da unidade 
interessada, com duração em média de 90 minutos e proferida pela nutricionista Sra. Angela de Siqueira Camejo – 
Nutricionista lotada no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa. 
2 - Curso de formação de Brigadista de Incêndio, também a ser realizado em local próprio da unidade interessada, 
com duração de 04 (quatro) horas, ministrado pelos servidores da Coordenação de Segurança do Trabalho - CST.  
 Assim, solicitamos as Unidades interessadas na realização destes encontros que manifestem seu 
interesse, até o dia 8 de novembro de 2013, através do e-mail progep.das@furg.br, para que possamos agendar 
um cronograma a ser realizado ainda esse ano. 
 

Memo. Circ. 11/2013 – DAS 
 

Conforme Memo. Circ. 11/2013 – DAS, a Diretoria de Atenção à Saúde informa aos servidores que 
disponibiliza serviço de endodontia em seu consultório odontológico. A técnica, também conhecida como 
tratamento de canal, visa restabelecer os elementos dentários comprometidos por alterações patológicas no 
sistema de canais radiculares e tecidos periapicais. A unidade amplia assim a gama de procedimentos 
odontológicos ofertados aos seus servidores, qualificando ainda mais o atendimento. As consultas com o 
cirurgião-dentista Leandro Pontes, especializado na área, podem ser agendadas sempre às quintas-feiras pelo 
telefone 3293-5280 ou diretamente na PROGEP/DAS. 
 

 

APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2013 
Nome do servidor Cargo Lotação Ingresso Aposentadoria 

Arion de Castro Kurtz dos Santos Professor do Magistério Superior Instituto de Matemática, Estatística e Física 05/02/80 01/10/2013 

Anemary Schmidt Filgueras Médico-Área HU – Coordenação Médica 04/10/02 17/10/2013 

Aimee Teresa Gonzalez Bolanos Professor do Magistério Superior Instituto de Letras e Artes 28/01/00 17/10/2013 
 

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012 
 

Relembramos: os aposentados e pensionistas aniversariantes em NOVEMBRO/2013 deverão realizar atualização cadastral em qualquer 
agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco de Brasília, no mês de NOVEMBRO/2013. 
 

A FALTA DE RECADASTRAMENTO PODE RESULTAR NA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. 
 

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES 
 

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 por parte das Unidades recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e 
eficiência e merecedores de enaltecimento. 

 

 

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS / CONTRATADOS LOTAÇÃO UNIDADE ATENDIDA DOCUMENTO EMITIDO 

Ernesto Jorge Costa Martins, Luis Alberto Barbosa Azambuja e 
Reginaldo Hirata 

NTI 
PU – Carpintaria / 

Marcenaria - Vidraçaria 
Email 

Paulo Pinho, Rafael Castro e Zélia de Fátima Seibt do Couto SEAD IE Email 
 

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. 
 

 

PRESERVE A VIDA!  VELOCIDADE MÁXIMA NO CAMPUS CARREIROS: 50KM/H 
 
 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – PROGEP 

Campus Carreiros – Fone 3293-5320 – http://www.progep.furg.br – E-mail: progep.secretaria@furg.br 
 


