
 

                                                                            
  

1 

 

 

 

EDITAL Nº05/2016 – PROGEPE/CDP/UCAP 

 
SEMANA DO SERVIDOR – Curitiba - De 25 a 27 de outubro de 2016 

 
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados que estarão abertas as inscrições para as atividades da 
21ª Semana do Servidor, no período de 26 de setembro a 11 de outubro de 2016.  
 
1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 

1.1. Poderão inscrever-se servidores ativos, aposentados e                
funcionários da FUNPAR. 
1.2. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas por funcionários 
terceirizados e estagiários da UFPR. 
1.3. Haverá limites no número de inscrições por participante nas atividades que 
ocorrerão na Semana do Servidor. Cada servidor poderá participar das atividades nos 
seguintes termos: 
 
a) Até 2 (duas) oficinas. 
b) 1 (uma) oficina e 1 (um) passeio  
c) Palestras (número livre) 

 
1.4. Em qualquer caso, o servidor deverá observar se não há conflito de horários 
entre as atividades a serem realizadas e o item 5.7 deste edital. 
 
 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

2.1. A inscrição ocorrerá no período de 26 de setembro a 11 de outubro de 
2016, das 08h00 às 17h00, conforme item 1.1.  
2.2. As senhas para as inscrições começarão a ser distribuídas às 07h00 do dia 
26 de setembro, no  3° andar da PROGEPE. 
2.3. Será distribuída apenas 1 (uma) senha por servidor que estiver presente. 
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3. DA INSCRIÇÃO 
 

3.1. No ato da inscrição o interessado deverá:  
 
- apresentar identidade, crachá funcional ou contracheque comprovando seu vínculo 
institucional.  
- entregar a ficha de inscrição, disponível no site da PROGEPE/Semana do Servidor 
devidamente preenchida. 
- efetuar o pagamento do valor correspondente, em caso de passeios, ficando ciente 
que o valor não poderá ser devolvido. 
3.2  no ato da inscrição o servidor poderá doar um quilo de alimento que será 
entregue a uma instituição de caridade. 
 

4. DA ENTREGA DO BRINDE DA SEMANA DO SERVIDOR  
 

4.1. O Kit da Semana do Servidor será entregue na abertura do Evento.  
4.2. Para a retirada do brinde é imprescindível a apresentação do VALE KIT 
entregue ao servidor no ato da inscrição. 
4.3. Será entregue 1 (um) VALE KIT do evento para cada servidor inscrito, 
independente do número de atividades realizadas pelo mesmo. 
 

5. DAS RESPONSABILIDADES 
 

5.1. Ler com atenção todas as informações referentes às oficinas escolhidas.  
5.2. Comparecer ao local das oficinas no horário estabelecido. 
5.3. Os servidores inscritos para os passeios deverão comparecer ao local de 
embarque nos ônibus no horário estabelecido, portando documento original de 
identificação com foto. 
5.4. Não serão tolerados atrasos superiores a 10 minutos.  
5.5. Adquirir previamente os materiais solicitados para as oficinas. 
5.6. Será de responsabilidade dos servidores inscritos nos passeios arcar com 
as despesas relativas à sua própria alimentação, bem como com ingressos, nos casos 
em que houver. 
5.7. Inscrever-se somente se tiver certeza que realmente poderá participar da 
oficina, tendo em vista que muitos servidores deixam de se inscrever por falta de 
vagas. 
5.8. Na ocasião da abertura do evento (25/10/16) serão entregues aos 
servidores que estiverem presentes, senhas para realização de sorteio de brindes 
durante a programação. Para a retirada do brinde o servidor contemplado deverá estar 
presente no momento do sorteio.  

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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6.1. O servidor se declara ciente e de acordo com todas as disposições deste 
edital, não podendo contestá-las posteriormente.  
6.2. A PROGEPE reserva-se o direito de não realizar as oficinas que não 
obtiverem o número suficiente de inscritos (50% das vagas ofertadas), bem como em 
casos fortuitos ou força maior.  
6.3. As oficinas que obtiverem o número suficiente de inscritos serão divulgadas, 
exclusivamente, pela página eletrônica www.progepe.ufpr.br até o dia 17 de outubro 
de 2016. 
6.4. Mais informações consultar o site da PROGEPE/Semana do Servidor pelo 
endereço: www.progepe.ufpr.br. 
6.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento. 
 

 
Curitiba, 21 de setembro de 2016. 

 

 
 

Comissão Organizadora da XXI Semana do Servidor da UFPR 
 

http://www.progepe.ufpr.br/

