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FURG 45 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – Café com Talentos
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, no dia 31/10, realizou atividade alusiva ao dia do Servidor Público, o
“Café com Talentos”, na asa norte do CIDEC-SUL.
No início da atividade, foi entregue a cada participante um postal com fotos artísticas de servidores do Banco de
Talentos da FURG. Na sequência, foi servido café da manhã aos servidores, que confraternizaram em comemoração ao seu
dia, durante a apresentação de diversas atrações musicais, também do Banco de Talentos da FURG.
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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – Show de Oswaldo Montenegro
Dia: 31.10.2014 - Horário: 20h - Local: Cidec-Sul
A Furg busca, no desenvolvimento dessas atividades, cumprir seu relevante papel social, promovendo o acesso à arte e à cultura
para a sua comunidade universitária e demais pessoas que encontrem na Universidade a possibilidade de transformação sociocultural.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Iniciou no mês de agosto o curso Espanhol para Servidores do Campus
de Santo Antônio da Patrulha, com carga horária total de 150 horas,
com término previsto em agosto de 2015. Este já é o segundo curso de
capacitação ofertado pela PROGEP aos servidores deste câmpus.
Iniciou também o curso de Ordenação e Classificação de Documentos
Públicos, organizado pela arquivista Karin Schwarzbold, sendo todo
realizado na modalidade a distância, atingindo não somente aos
servidores lotados em Rio Grande, como também aos lotados nos
câmpus fora da sede.
Ainda neste mês, encerraram-se os cursos de LIBRAS – Módulo III,
lecionados por docentes da universidade, e os cursos de Gestão de
Pessoas e Relacionamento Interpessoal – Turma 3 e Inglês PreIntermediate – Turma 2, Módulo II.
Curso de Espanhol - SAP
Em outubro, teve início o curso de Radialista Locutor para Rádio e Televisão, sendo uma demanda da SECOM – Secretaria de Comunicação
Social, em específico para a Rádio e TV FURG.
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NOVOS SERVIDORES
OUTUBRO/2014
SEJAM MUITO BEM-VINDOS!
Apresentamos os novos servidores à Comunidade
Universitária e compartilhamos 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.
Maria Rozana Rodrigues de Almeida

Janaina Salomão Saavedra
Médica/Ginecologia e Obstetrícia
HU – 24/10/2014

Márcia de Mello Luvielmo
Professora do Magistério Superior
EQA – Redistribuída - 09/10/2014

Raquel da Foutoura Nicolette
Professora do Magistério Superior
IMEF – São Lourenço do Sul - 30/10/2014

Antonio Dias Echeverria
Técnico de Laboratório/Agropecuária
ICB - São Lourenço do Sul – 31/10/2014

CONTRACHEQUES – SERVIDORES ATIVOS
Os servidores ativos que desejarem receber o seu contracheque impresso deverão acessar o Portal SIGEPE no link:
https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/web/portal-publico-sigepe/portal-do-servidor.
Quem ainda não possui senha ou nunca acessou 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 5322
ou pelo e-mail marcelo.souza@furg.br.

RELEMBRANDO – RJU

DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO – Art. 116 – Lei 8.112/90
Art. 116. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei nº
12.527, de 2011)
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
XI - tratar com urbanidade as pessoas;
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade
superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.
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Mem. Circ. 23/2014 – PROGEP / Exames Médicos Periódicos 2014
Através do Memorando Circular 23/2014 a PROGEP/DAS informa a continuidade dos Exames Médicos Periódicos – Ano 2014, nos
servidores da FURG.
Essa ação objetiva a proteção da saúde do trabalhador, reduzindo possíveis danos decorrentes das atividades laborais, através da
prevenção, promoção e controle de saúde do servidor, visando à qualidade de vida social e no trabalho.
A DAS promoverá encontro motivacional previamente agendado, distribuindo cartazes, fôlderes explicativos, bem como fazendo a
entrega aos servidores das requisições para a realização dos exames complementares. Logo após a realização dos exames, será realizada a
consulta médica.
Os exames complementares serão solicitados de acordo com a idade, sexo e o risco ocupacional, caracterizados pelas atividades
desenvolvidas pelo servidor.
UNIDADES / PERÍODOS DE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DOS EXAMES PROGRAMADOS

UNIDADE

Nº SERVIDORES

DATA INÍCIO

DATA TÉRMINO

EQA

89

20/10/2014

24/10/2014

ICB

78

PROPLAD

59

03/11/2014

07/11/2014

FADIR

34

PROEXC, PROPESP, PROGRAD E PRAE

126

10/11/2014

14/11/2014

ILA

67
17/11/2014

21/11/2014

24/11/2014

28/11/2014

01/12/2014

05/12/2014

08/12/2014

12/12/2014

15/12/2014

31/12/2014

1º trimestre de 2015
1º trimestre de 2015

1º trimestre de 2015
1º trimestre de 2015

PROGEP

46

C3

59

PROINFRA

146

IMEF

69

EE

94

IO

86

IE

62

ICEAC

47

ICHI

83

REITORIA, ACS, SEC. CONS.
SEAD, AUDIN, PF, CPPAD
FAMED, EENF
HU

43
133
446

APOSENTADORIAS DE OUTUBRO/2014
Nome do servidor
Wilson Ribeiro Wille
Luiz Arlindo Rodrigues
Nelson Monteiro Rangel
Heraia Stacke Ferreira
Antônio Carlos Calvete
Antônio Carlos Calvete

Cargo
Auxiliar de Farmácia
Médico
Professor do Magistério Superior
Auxiliar em Administração
Professor do Magistério Superior
Médico

Lotação
HU – Coordenação de Infra-Estrutura
PROGEP
ICEAC
PROPESP
FAMED
HU – Coordenação Médica

Ingresso

Aposentadoria

29/12/94
01/03/93
01/05/76
04/03/92
01/07/83
13/02/96

01/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
16/10/2014
27/10/2014
27/10/2014

RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012
Relembramos: os aposentados e pensionistas aniversariantes em novembro/2014 deverão realizar atualização cadastral em qualquer agência
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco de Brasília, no mês de novembro/2014.
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
Katiúscia Rodrigues de Campos Torres (terceirizados)

LOTAÇÃO
PU

UNIDADE
ATENDIDA
PIBID
Ciências EaD

ATIVIDADE
MPU/2014

As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que o trabalho tenha sido executado de forma
diferenciada, portanto considerando-os merecedores de um agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à chefia desses servidores, com cópia
para a PROGEP, para que possamos divulgar neste espaço o devido reconhecimento.

PRESERVE A VIDA! VELOCIDADE MÁXIMA NO CÂMPUS CARREIROS: 50KM/H
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