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Ata reunião SCPPD. BAR dia 21/11/2022.

 

 

As 14 horas e 10 minutos do dia 21 de novembro de 2022 se iniciou mais uma reunião da SCPPD.BAR. Estiveram os
membros titulares Jorge Adriano, Kaline Benevides e Genildo Pinheiro. O membro titular Jean Coutinho justificou a
ausência.

Na pauta foi analisado a resposta da consulta sobre dilatação de interstício do requerente Paulo Francisco SEI
23286.003511\2022-43. Com os esclarecimentos que o requerente atendeu os requisitos para a dilatação o processo foi
devolvido seguir o fluxograma da progressão.

Em seguida foram analisados os processos 23286.003730\2022-22 e 23286.003766\2022-14 dos requerentes Igor Cássio
e Deisiane Cruz, respectivamente, ambos tratam a aceleração da promoção da carreira, mas como ambos ainda não
completaram os 3 anos exatos de admissão a CPPD devolveu os processos para aguardar completar o período exato de 3
anos de admissão para a concessão do benefício, mesmo tendo a portaria mencionando a aprovação de ambos no estágio
probatório.

Posteriormente, foi analisado o processo 23286.003266\2022-74 do requerente Robson Barbosa, referente a aceleração
da promoção. Como a comissão não se sentiu segura em emitir o parecer pois, na tela E-SIAPE do requerente mostra que
o mesmo estava lotado no campus Barreiras e em exercício em Salvador, diante desta excepcionalidade a SCPPD.BAR
encaminhou pedidos de esclarecimentos sobre a real situação funcional do servidor para a DIRE.BAR, CEDIF.BAR,
DIREH.BAR e GAB.BAR.

Por conseguinte, foi analisado o processo 23286.003719\2022-62 do docente Paulo Francisco, requerendo a retribuição
por titulação, apresentando o diploma de Doutorado, contudo, o processo foi devolvido, pois não havia um despacho de
servidor atestando o confere com o original do diploma apresentado.

O processo 23286.003845/2022-17 não foi apreciado, pois se tratava do requerente Genildo Pinheiro, membro da
SCPPD e como não havia quórum necessário para avaliar tal processo já que o requerente também é membro da SCPPD
o processo poderá ser apreciado na próxima reunião.

Por fim, foi feita a distribuição das tarefas para a atualização dos fluxogramas, sendo Kaline responsável por atualizar o
da Aceleração da promoção e Genildo da Retribuição por titulação e o membro, Jorge Adriano por realizar o design dos
fluxogramas.

Foi discutida a necessidade de encaminhar orientação aos membros de comissão avaliadora de processos para se
atentarem as datas de interstício dos documentos anexados em processos de progressão. Foi mencionado que com a saída
de Maria Antonieta da SCPPD o e-mail de atualização da portaria foi encaminhado para o Gabinete.

Sem mais para o momento, lavro essa ata que será assinada por mim, Genildo Pinheiro e os demais membro presentes,
Kaline Benevides e Jorge Adriano.
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