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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 007/2014  

Realizada em: 17 e 18/12/2014 Horário: 10H e 30min às 17h e 00min 

 Horário: 09h e 00min às 16h e 30min 

Sistema: Sistemas Integrados de Gestão 

Módulo:  SIGRH  - Cadastros 

Local: Sala de Reuniões da Reitoria - IFRS 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Cronograma de Implantação e outros assuntos 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Claudineli Carin Seiffert IFRS/DGP  

Ricardo Moro IFRS/DGP  

Helen Diogo IFRS/DGP  

Rafaela Padilha IFRS/DGP  

Paulo César Machado IFRS/DTI  

Zelia Regina da Silva IFRS/DGP  

Wendell Ribeiro e Silva IFRS/DGP  

Luiz Vieira AVMB/SIGRH  

Deivid Fiorin AVMB/SIGRH  

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

Nos dias 17 e 18 de dezembro de 2014, foi realizado no Instituto Federal Rio Grande do Sul 

(Reitoria) em Bento Gonçalves uma reunião com o departamento de Recursos Humanos da instituição. E 

nessa reunião foi realizada uma apresentação demonstração do Módulo SGRH-Cadastro e também a 

análise de algumas rotinas dos processos do departamento. 

E durante a apresentação foram  discutidos e avaliados alguns assuntos, que são os seguintes: 

 Unidades Administrativas 
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 Criticas da Fita Espelho 

 Data de admissão dos servidores 

 Designações 

 Progressões 

 Treinamentos 

Unidade Administrativas -  A questão das unidades de lotação, foi apresentado aos participantes 

como é feito a importação do arquivo das unidades extraídos do SIAPE para serem importados no SIGRH.  

E com o arquivo de unidades importado no SIGRH, o organograma da instituição foi visualizado no SIGRH 

pela equipe participante. Após essa visualização foi informado pela equipe da DGP do IFRS que 

organograma da instituição deve ser somente revisado, pois o mesmo está completo e que o próximo 

passo e realizar a vinculação dos servidores da instituição nas unidades que foram criadas nesse 

organograma. Os servidores da Reitoria já estão todos lotados nas unidades no organograma que foi 

criado, ficando para ser atualizado os servidores dos campus. 

     Criticas da Fita Espelho – Foi apresentada ao departamento de RH do IFRS a funcionalidade de 

importação da fita espelho do SIAPE no SIGRH. E com isso foi mostrado às criticas que o sistema gerou 

ao importar o arquivo do SIAPE, criticas essas que foram analisadas uma a uma junto aos participantes, e 

explicado o porquê de cada critica gerada no processamento do arquivo. E assim ficou de combinado com 

a equipe que essas criticas seriam reavaliadas, pois algumas criticas são referente a parte cadastral dos 

servidores e também de lançamentos de ocorrências.  

      Data de admissão dos servidores – Essa questão das datas de admissão dos servidores foi tratada 

na reunião, pois devido a reforma de dezembro de 2009, todos os servidores que ingressaram na 

instituição antes do dia 01/01/2010, estão no cadastro com a sua data de admissão como 01/01/2010. E 

assim foi explicado aos participantes que será repassado uma listagem de todos os servidores que estão 

nessa situação para assim estar ajustando na aplicação de vínculos dos servidores. Pois é nessa 

aplicação que o sistema realiza a contagem de tempo para as progressões e aposentadorias. Porque se 

for atualizar a data de admissão na aplicação de cadastro do servidor, a mesma será alterada na próxima 

importação da fita espelho do mês subsequente. E todo esse processo explanado aos integrantes da 

reunião. Assim ficou acordado que a AVMB vai enviar a listagem dos servidores que se encontram com a 

data de admissão divergente para que seja ajustada essa informação na aplicação de vínculos. 

     Designações – Quando foi discutido o assunto das designações o departamento de RH, nos informou 

que todos os servidores que possuírem função, terão responsabilidades de chefia, assim após o ajuste da 

vinculação de todos os servidores nas unidades do novo organograma é ajustar também essas 

designações para os servidores que as mesmas possuírem. 
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Progressões – A pauta progressões foi informada pela instituição que as regras para a 

progressão por capacitação, podem ser tratadas de duas formas, que são as seguintes: 

 Progressão de Capacitação gradual – que é o servidor realizar os cursos de capacitação e 

com isso progredir gradativamente os níveis da grade de progressão que o servidor se 

encontra. 

 Progressão de Capacitação com a sistemática de “pulo” – O servidor realiza o curso de 

capacitação com uma carga horária superior ao necessário para progredir para o próximo nível. 

Nessa situação ocorre o “pulo” automático ocasionando o reposicionamento conforme a carga 

horária. Também nessa sistemática tem o saldo de horas, que é se a quantidade de horas que 

supera o a quantidade de horas para a progressão do nível. Caso a quantidade excedente for 

igual ou superior a 20 horas, esse saldo, só poderá ser utilizado no próximo interstício do 

servidor. Outra situação que foi identificada é que apesar de essa regra do “pulo” automático 

(conforme quantidade) o servidor poderá optar em não utilizar o “pulo” automático, ou seja, 

progride para o nível subsequente apesar de ter carga horária para realizar o “pulo” automático.   

Com essa informação a AVMB informou aos participantes que irá analisar esse processo, pois 

atualmente o sistema atende a sistemática do “pulo”, mas não trata a questão do saldo de 

horas e o “pulo” automático não permite que seja opcional. 

Treinamentos - A questão dos treinamentos foi sugerida pelos participantes que os mesmos poderiam 

ser realizados na primeira semana de janeiro entre os dias 06 a 08 de janeiro de 2015. E com isso essas 

datas seram analisadas pela AVMB, e que estará enviando brevemente uma agenda para ser realizado 

esses treinamentos. 

Os treinamentos que serão realizados são do módulos cadastros das seguintes funcionalidades 

 Progressões 

 Averbações  

 Dependentes 

 Importação SIAPE 

Sendo que o ultimo treinamento será realizado via vídeo conferência, esse processo já foi combinado com 

o departamento do RH da instituição. 

Com isso a reunião de apresentação e levantamento de requisitos do Módulo SIGRH – Cadastros foi 

encerrada. 
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Decisões Tomadas: 

 Departamento de RH do IFRS deve vincular os servidores nas unidades do novo organograma 
criado no SIAPE 

 AVMB deve enviar uma listagem com todos os servidores que estão hoje com a data de 
admissão em 01/01/2010. 

 O IFRS ao receber deve ajustar as essa informação no SIGRH na aplicação de vínculos do 
servidor, pois é nessa aplicação que é considerado a contagem para o tempo de serviço e 
também das progressões. 

 AVMB deve enviar uma agenda para o IFRS referente aos treinamentos que devem ser 
realizados no mês de janeiro de 2015.  

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 




