
Você já ouviu falar em progressão por capacitação profissional?

Para quem ainda não sabe, trata-se da mudança de nível na

carreira do servidor técnico-administrativo, considerando o limite de

até 4 níveis, a cada 18 meses de exercício, mediante a realização

de atividades de capacitação. Lembrando que não há alteração no

cargo, nem na classe (A, B, C, D ou E) em que o servidor se

encontra. 

 

Mas o que isso impacta no seu dia a dia e na rotina da

Universidade? 

Além de aprimorar o seu conhecimento, possibilitando melhor

desempenho nas atividades do seu setor, a obtenção de certificados em cursos capacitação

também incide sobre o seu salário, caso tenha relação direta com o seu ambiente de trabalho. 

 

A Escola de Governança em Gestão Pública da UFF oferece diferentes cursos para os servidores.

Fique por dentro de algumas das atividades deste semestre e se inscreva!

 

1. Gestão de Conflitos a Distância (EAD) 

Inscrições: 07 a 21 de agosto de 2017

Período do curso: 04/09/2017 a 24/10/2017 (carga horária: 30h)

Público-alvo: gestores acadêmicos e administrativos (CD e FG) e potenciais gestores

 

2. Planejamento Estratégico a Distância (EAD) 

Inscrições: 08 a 21 de agosto de 2017

Período do curso: 04/09/2017 a 03/10/2017 (carga horária: 30h)

Público-alvo: servidores da UFF

 

Conheça também os ofertados pelo Senado Federal e da 

Escola Nacional de Administração Pública. 

Dúvidas sobre assuntos relacionados à promoção de capacitação: spdruff@gmail.com ou ramal

5316. 

http://capacitacaodcquff.blogspot.com.br/
https://www12.senado.leg.br/institucional/escola-de-governo/cursos-on-line
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia


Seção Psiscossocial abre inscrição para Orientação Vocacional

Novas regras de afastamento para docentes e técnicos-administrativos da UFF

EGGP oferece Oficina de Capacitação Pedagógica para os professores da UFF

Seção de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor oferece Ginástica Laboral

Experiência de professores em sala de aula é tema de novo livro da Eduff

Ministro se reúne com presidente do CNPq para discutir recursos para bolsas

 Acesse esses e outros informes aqui

'Biodiversidade e Conservação' é tema de seminárioque acontece na UFF, em 22/08. Inscreva-se! 

Anota aí! Dia 23/08, às 18h, tem lançamento do livro 'Saúde da mulher na atenção básica', na

Livraria Icaraí.

Teatro: Solos em Cena 
20h | De 14 a 20 de agosto 

O festival de monólogos SOLOS EM CENA, que chega à quarta

edição, reúne alguns dos artistas e espetáculos que têm se

destacado no panorama teatral dentro desse formato solo.

Este ano, as apresentações serão consecutivas ao longo de uma

única semana,, apresentando seis espetáculos diferentes:

"Cárcere"; "Vendo Memórias"; "Um Ato!"; "Escravos"; "O

Incansável Dom Quixote"; e "Instabilidade Perpétua".

Ingressos com meia-entrada para servidores da UFF ( meia, R$ 25; inteira, R$ 50).

Carlos Moreira foi comerciante e fazendeiro no Manja Léguas, um

subdistrito do município de Piranga. Filho de imigrante sírio que veio

fugido para o Brasil, conseguiu crescer na vida com seu talento nato

para os negócios da roça. Entre as décadas de 40 e 50, ia

constantemente a Belo Horizonte tratar de um problema físico que o

deixou cego de um olho. Nas suas idas e vindas à capital mineira

[...]. Entrada franca. 

Cinema: Seu Carlito: Narrativas sobre um comerciante da roça 
19h | 10 de agosto (quinta) - Sessão seguida de debate

http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.extensao.uff.br/inscricao/
http://www.uff.br/?q=events/saude-e-atencao-basica-da-mulher-e-tema-de-novo-livro-da-eduff
http://www.centrodeartes.uff.br/event/solos-em-cena/?instance_id=637
http://www.centrodeartes.uff.br/event/cinemas-em-rede-2/?instance_id=645


Fonte: Jornal O Globo | Orquestra Petrobras Sinfônica faz concerto gratuito na UFF

Fonte: O São Gonçalo | Espetáculo homenageia as matriarcas na UFF

Fonte: Portal A Notícia | Alunos desenvolvem barco sustentável 

Errata: Na edição 4 do informativo eletrônico semanal "Comunica UFF", na seção "Você sabia?",

onde está o e-mail dqvs@vm.uff.br, lê-se pqvs@vm.uff.br.

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

                

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/orquestra-petrobras-sinfonica-faz-concerto-gratuito-na-uff-21671135
http://www.osaogoncalo.com.br/caderno-dois/26780/espetaculo-homenageia-as-matriarcas-na-uff
http://www.portalanoticia.com.br/materias/1623/Alunos_desenvolvem_barco_sustentavel
http://www.uff.br/newsletter
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

