26 a 29/11
Auditório II - Reitoria IFTO

SEMINÁRIO

GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMAÇÃO

INSTITUTOFEDERALDOTOCANTINS-2019

26/11
08h às 08h40: Credenciamento
08h40 às 09h00: Abertura
09h às 10h15: Cuidando da saúde mental dos servidores
Ruth Andrade - Psicóloga / UFT
10h15 às 11h15: A assistência à saúde do servidor através do
SIASS
Ana Flávia Silva Rocha de Araújo - Enfermeira / SIASS
11h15 às 12h: Ações do Programa Qualidade de Vida
Kely Rejane Souza dos Anjos – Pedagoga / CBQV-DGP
14h às 15h: O papel da Gestão de Pessoas na mediação de
conﬂitos
Rosângela Morbeck - Psicóloga / CBQV-DGP
15h às 16h: Atualização da Instrução Normativa referente ao
pagamento de Gratiﬁcação por Encargo de Curso ou Concurso
Marianna Dornelles – GLN/DGP
16h às 16h15 – Intervalo
16h15 às 18h: Jornada de trabalho e Política de administração de
frequência dos servidores
Juliana Queiroz – DGP/REI e Ronaldo Parente - DTI/REI

27/11
08h às 12h: Averbação para ﬁns de emissão de CTC e contribuição
para aposentadoria:
• Conceitos e regras de aposentadoria no Regime Próprio de
Previdência Social do Servidor Público: seguridade social,
previdência social, competência privativa x concorrente, RPPS x
RGPS, ﬁliação dos agentes públicos, benefícios do RPPS, unidade
gestora, evolução legislativa, modalidades de aposentadoria,
cálculo dos proventos, abono de permanência, EC nº 103/19:
novas regras, regras de
transição e direito adquirido, contribuição previdenciária.
Michel Morais - Auditor de Controle Externo e Instrutor da Escola de
Contas Públicas do TCDF
14h às 18h: Averbação para ﬁns de emissão e contribuição para
aposentadoria:
• Procedimentos para emissão de CTC;
• Documento oﬁcial de comprovação de contribuição;
• CTC expedida pelo RGPS
• Requisitos da CTC na forma da contagem recíproca;
• Dos procedimentos gerais para averbação;
• Das fontes de extrações de informações;
• Dos registros funcionais;
• Do número de registro de controle da certidão;
• Das certidões de cargos acumuláveis;
• Do tempo de contribuição concomitante;
• Da averbação de contagem de tempo ﬁctício;
• Do tempo de contribuição especial e comum;
• Revisão de Tempo de Serviço/Contribuição;
Michel Morais - Auditor de Controle Externo e Instutos da Escola de
Contas Públicas do TCDF

28/11
08h às 12h: Averbação para ﬁns de emissão de CTC e contribuição
para aposentadoria:
• Apuração das remunerações contributivas;

• Tempos de Contribuição: Natureza pública e privada;
• Tipos de tempo a considerar: em dobro, de efetivo exercício, de
serviços sem vínculo, de residência médica, de aluno-aprendiz,
de escola militar, de estagiário, de advocacia gratuita, de
reservista, de contratação temporária, de atividade rural;
• Do tempo celetista anterior ao RJU;
•Da verbação dos servidores oriundos da Lei 1711/52
• Como apurar o tempo especial;
• Do tempo comprovado mediante justiﬁcação e sentença judicial
Michel Morais - Auditor de Controle Externo e Instrutor da Escola de
Contas Públicas do TCDF
14:00h às 18:00h: Averbação para ﬁns de emissão de CTC e
contribuição para aposentadoria:
• Das ﬁnalidades da apuração do tempo para ﬁns: Adicional de
tempo de serviço (anuênio/quinquênio), Disponibilidade,
Aposentadoria, Incorporação de quintos (VPNI); Licença prêmio
por assiduidade; e Licença para capacitação.
•Recolhimento tardio de Contribuição Previdenciária para o
Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de
Previdência social;
• Renúncia de aposentadoria;
• Exercício Prático: Apuração do tempo de serviço ou de
contribuição e Emissão de CTC;
•Averbação de CTC.
Michel Morais - Auditor de controle Externo e Instrutor da Escola de
Contas Públicas do TCDF

29/11
08h às 10h: Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas:
• Decreto nº 9.991/2019
• Instrução Normativa nº 201/2019/ME
• Reformulação do Regulamento para o Programa de Capacitação
do IFTO
• Plano de Desenvolvimento de Pessoas do IFTO
Marianna Dornelles – GLN/DGP e Juliana Queiroz – DGP/REI
10h às 10h15: Intervalo
10h15 às 12h: Debate temático sobre a Reforma da Previdência
Juliana Queiroz – DGP/REI
14:00h às 16:30h: Reunião sobre procedimentos de rotina na área
de Gestão de Pessoas:
• Decreto 9.739/2019, que estabelece normas sobre concursos
públicos;
• Provimentos de código de vaga;
• Instrução Normativa nº 207/2019/ME, que dispõe sobre
pagamento de auxílio-transporte;
• Assentamento Funcional Digital;
• Reformulação da Instrução Normativa de Remoção no âmbito
do IFTO;
• Pró-qualiﬁcar;
• Trabalho Remoto;
• Documentos comprobatórios para ﬁns de desenvolvimento de
carreira;
16:30h às 18h: Chá da tarde de encerramento

