
EDITAL 001/2019 - CHAMADA PARA SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA EVENTOS 

CIENTÍFICOS  

 

Chamada para solicitação de apoio a eventos científicos para servidores e 

colaboradores no âmbito do HE-UFPel/EBSERH. 

 

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel), filial da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio da Superintendência, torna 

público o presente Edital, que tem o seguinte objetivo: apoiar a participação de 

colaboradores e servidores do HE em eventos nacionais, de áreas relevantes à sua área 

de atuação no HE, a partir do pagamento de diárias, não contemplando pagamento de 

inscrições e deslocamentos. O período de realização dos eventos a serem atendidos por 

este Edital compreenderá os meses de outubro a dezembro de 2019. 

 

1. Cronograma do edital 

Etapa Data 

Lançamento do Edital  05/08/2019 

Prazo final para apresentação das solicitações 12/08/2019 

Divulgação dos resultados (www.heufpel.com.br) 19/08/2019 

 

2. Público-alvo 

Colaboradores da EBSERH e servidores UFPel cedidos à EBSERH. 

 

3. Tramitação e documentos exigidos (responsabilidades do 

colaborador/servidor) 

 

3.1 Toda solicitação de apoio para participação em evento de capacitação deverá ser 

formalizada em um único processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) -

inclusão dos documentos em diferentes momentos - e enviada para 

NEP/DIVGP/GA/HE-UFPEL; 

3.2 Memorando SEI assinado eletronicamente pela chefia, informando:  nome do 

evento, local e período, número de diárias solicitadas, cargo, colaborador/servidor, 

carga horária cadastrada e lotação no HE; 

3.3 Formulário de Solicitação de Participação em Evento de Capacitação - SEI preenchido 

em todos os campos, assinado eletronicamente pela chefia; 

3.4 Documentos externos: documentos comprobatórios (programação do evento, 

folder, e-mail, inscrição, etc); 

 

4. Análise das propostas 

A cada colaborador fica permitido a apresentação de apenas uma proposta. 

http://www.heufpel.com.br/


O processo seletivo das propostas será de responsabilidade da Comissão de Análise 

Técnica SGE/GEP/HE-UFPEL, o qual inclui o estabelecimento dos critérios de avaliação 

assim como as análises dos casos de excepcionalidade. 

 

5. Critérios para participação 

5.1 O evento deve ser relacionado ao cargo do colaborador/servidor; 

5.2 O evento deve ter alinhamento com os interesses institucionais; 

5.3 O solicitante não pode estar respondendo processo disciplinar; 

5.4 O solicitante não pode ter tido falta(s) injustificada(s) nos últimos 6 (seis) meses; 

5.5 O solicitante não poderá estar em processo de permuta/transferência de 05/08 a 

31/12/2019. 

 

Casos excepcionais ou não previstos neste Edital serão avaliados pela Comissão de 

Análise Técnica SGE/GEP/HE-UFPEL. 

 

6. Critérios de desempate 

6.1 Colaborador/servidor com mais tempo de trabalho no HE-UFPEL; 

6.2 Não ter sido contemplado nos dois últimos editais; 

6.3 Não ter recebido 2(duas) autorizações com ônus limitado para participação em 

evento de capacitação/2019, ou seja, já ter sido liberado no ano vigente, utilizando a 

carga horária acumulada total ou parte dela, conforme art. 11, nº 1 da Norma 

Operacional n° 02, de 16 de maio de 2014, disponível no 

link http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/norma-operacional. 

  

7. Divulgação dos resultados 

A homologação do resultado será publicada no Boletim de Serviço, conforme 

cronograma. 

 

8.  Recursos financeiros 

O montante de recurso financeiro disponibilizado para o presente edital é de R$ 

10.000,00 a ser distribuído na ordem de classificação conforme a análise da Comissão 

Técnica. 

 

9. Desistência de participação 

9.1 Após a homologação e divulgação dos resultados, a desistência na participação do 

evento informado deverá ser registrada através de memorando-SEI no processo de 

origem, com prazo mínimo de 15 dias anteriores à data de início do evento, sendo 

enviado à Unidade de Pagamento da Despesa /SEI; 

9.2 A desistência permitirá que outro colaborador/servidor seja contemplado, desde 

que seja atendido o seguinte requisito: a data de início do próximo evento deverá ser 

no mínimo 30 dias a contar da data de desistência do anterior. 

http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/norma-operacional


 

10. Informações para o pagamento 

 

10.1 O pagamento das diárias contempla a data de início até o término do evento.  

10.2 Após a homologação e divulgação do resultado final do presente Edital, o 

colaborador/servidor deverá seguir rigorosamente as seguintes orientações: 

 

a) As solicitações para pagamento de diárias devem ser requisitadas através do 

preenchimento do formulário - Solicitação de Diárias e Passagens-SEI e encaminhada 

no prazo mínimo de 30 dias anteriores à data do evento, via processo SEI de origem, 

conforme descrito no item 3 deste edital, e encaminhada à chefia imediata para 

assinatura eletrônica (do colaborador e chefia imediata). 

b) A chefia imediata deverá enviar o processo para autorização da superintendente 

(SUPRIN/HE-UFPEL), que encaminhará à unidade responsável pela inserção dos dados 

no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) - (UPD/SOF/DAF/GA/HE-UFPEL). 

c) Após a Unidade de Pagamento de Despesa (UPD) receber o processo autorizado pela 

superintendência para a participação no evento, o pagamento das diárias será realizado 

em até 5 (cinco) dias anteriores a data do evento. 

Obs.: Havendo alguma alteração no fluxo de pagamento das diárias, a Unidade de 

Pagamento da Despesa entrará em contato com o solicitante. 

 

11. Prestação de contas após a participação no evento 

O colaborador tem o prazo de até 5 (cinco) dias após o retorno da viagem para incluir 

no processo SEI de origem os documentos citados abaixo: 

11.1 Formulário Relatório de Viagem - SEI preenchido em todos campos e assinado pelo 

solicitante e chefia; 

11.2 Formulário Relatório de Participação em Evento de Capacitação - SEI preenchido 

em todos os campos e assinado pelo solicitante e chefia; 

11.3 Comprovante de participação no evento (certificado ou declaração da instituição 

promotora, comprovando a participação). 

 

Pelotas, 05 de agosto de 2019.  

 

Beatriz Farias Vogt 

Superintendente Substituta 

HE-UFPel/EBSERH 

 


