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PROCEDIMENTOS PARA ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

1. Para o servidor solicitante:

(Atenção em qual item seu pedido se enquadra - 1,2 ou 3):

● Item 1: Para capacitações SEM pagamento de taxa de inscrição.

Enviar com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para o email cgp.fraiburgo@ifc.edu.br,
os documentos relacionados abaixo:

a) Formulário de ¨SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – ATIVIDADE DE
CAPACITAÇÃO¨ (disponível em:
https://manualdoservidor.ifc.edu.br/autorizacao-para-capacitacao/#more-1610);

b) Comprovação da atividade de capacitação, com a programação do evento/curso
(folder, convite, e-mail, etc), acompanhado do conteúdo programático, ementa do
curso ou cópia do trabalho a ser apresentado (se for o caso);

Observação: Neste momento não há necessidade de assinaturas.

● Item 2: Para capacitações COM pagamento de taxas de inscrições para
cursos, seminários e eventos.

Enviar com antecedência mínima de 20 (vinte) dias antes do vencimento da taxa, para o
email cgp.fraiburgo@ifc.edu.br, os documentos relacionados abaixo:

a) Formulário de ¨SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – ATIVIDADE DE
CAPACITAÇÃO¨ (disponível em:
https://manualdoservidor.ifc.edu.br/autorizacao-para-capacitacao/#more-1610);

b) Formulário de ¨SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - ATIVIDADE
DE CAPACITAÇÃO¨ (disponível em: http://dap.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=1273);

c) Comprovação da atividade de capacitação, com a programação do evento/curso
(folder, convite, e-mail, etc), acompanhado do conteúdo programático, ementa do
curso ou cópia do trabalho a ser apresentado (se for o caso);

d) Confirmação da inscrição ou pré-inscrição;
e) Indicação da responsabilidade pela emissão de certificados aos participantes da

atividade de desenvolvimento e capacitação;
f) Nota fiscal ou Boleto para pagamento;
g) Dados para pagamento (agência, conta corrente e banco);

Observação: Neste primeiro momento não há necessidade de assinaturas.
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● Item 3: Para contratação de palestrante por notório saber.

Enviar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para o email
cgp.fraiburgo@ifc.edu.br, os documentos relacionados abaixo:

a) Formulário de ¨SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - ATIVIDADE
DE CAPACITAÇÃO¨, informando todos os dados que constam na justificativa
(disponível em: http://dap.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=1273);

b) Comprovação da atividade de capacitação, com a programação do evento/curso
(folder, convite, e-mail, etc), acompanhado do conteúdo programático, ementa do
curso;

c) Currículo Lattes do palestrante / instrutor;
d) Indicação da responsabilidade pela emissão de certificados aos participantes da

atividade de desenvolvimento e capacitação;
e) Nota fiscal ou Boleto para pagamento;
f) Dados para pagamento (agência, conta corrente e banco);
g) Documento do palestrante contendo a indicação de trabalhos já realizados para

organizações públicas e/ ou privadas;
h) Pesquisa de mercado (notas fiscais de palestras realizadas para outros órgãos como

comprovação de que o valor cobrado é compatível com o mercado);
i) Declaração que não emprega menores, em caso de Pessoa Jurídica. (disponível

em: http://dap.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=1273);
j) Se pessoa física, cópia da identidade e CPF;
k) Comprovação de que a pessoa física a ser contratada não é servidora pública

federal (aposentada ou ativa);
l) Orçamento da palestra (disponível em:

http://dap.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=1273);
m) Dados bancários da pessoa física ou jurídica prestadora dos serviços a serem

contratados;
n) Informar o número de servidores do IFC - Campus Fraiburgo que serão

beneficiados, se possível, com a indicação nominal dos participantes e a área de
atuação.
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2. Atribuição da CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas:

Abrir processo eletrônico com o seguinte assunto: ¨Capacitações Promovidas - 2021¨.
No processo deve constar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal - PDP;

a) Incluir os documentos no processo e solicitar as assinaturas dos requisitantes e
responsáveis (servidor, chefia, direção, etc).

3. Servidor solicitante:

a) Assina os documentos no sistema SIPAC.

4. Chefia / Direção:

a) Analisa a solicitação de capacitação;
b) Sendo autorizada, assina os documentos no SIPAC. Sendo negada, justifica e

devolve o processo para a Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP.

5. CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas:

a) Confere a documentação do processo;
b) Em caso de negativa deverá comunicar o servidor sobre o resultado;
c) Se a capacitação solicitada refere-se ao Item 2 ou 3, encaminhar os documentos

relacionados ao Coordenador de Licitações e Contratos, que após realizar os
procedimentos necessários encaminhará o processo à Coordenação de Execução
Orçamentária e Financeiro para pagamento;

d) Não pertencendo ao item 02 ou 3, aguardar a entrega do relatório de capacitação.
e) Preencher planilha de controle das ¨Ações de Capacitação (CGP)¨, informando se o

curso/evento/ seminário consta no  Plano Anual de Capacitações (PAC);
f) Cadastrar as capacitações no sistema SIPAC - RH.
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6. Servidor solicitante:

a) Concluída a atividade de capacitação, o servidor terá 05 (cinco) dias úteis para
encaminhar os documentos abaixo para o e-mail cgp.fraiburgo@ifc.edu.br:

● Relatório de Avaliação da Atividade de Capacitação, (disponível em:
http://dap.fraiburgo.ifc.edu.br/?page_id=1273);

● Certificado da capacitação;
● Lista de presença.

7. CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas:

a) Inserir os documentos no processo e solicitar as assinaturas do solicitante e da
chefia/direção.

8. Servidor solicitante / Chefia ou Direção:

a) Analisam os documentos e assinam no sistema SIPAC.

9. CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas:

a) Realiza as conferências necessárias;
b) A pesquisa de interesse em cursos de capacitações (planilha do docs do DAP e

DEPE) que deve ser arquivada junto ao processo no final do exercício;
c) A planilha de controle das ¨Ações de Capacitação¨ deve ser arquivada junto ao

processo no final do exercício;
d) Relatório de execução do Plano Anual deve ser arquivada junto ao processo no final

do exercício;
e) No final do exercício, montar o relatório de execução do Plano Anual de

Capacitações (PAC) e juntar ao processo. Com no mínimos os seguintes dados:
● Quantidade de servidores que concluíram pelo menos um curso e se foram

certificados;
● Quantos cursos foram realizados, separando os cursos a distância e

presenciais;
● Quantidade de capacitações por mês, (janeiro, fevereiro, março, etc);
● Listar os servidores que tiveram o maior número de capacitações.
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Atenção:
As solicitações de diárias continuam da mesma forma, seguindo os procedimentos

padrões adotados pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira.


