
A Escola de Governança em Gestão Pública quer te ouvir!
 

Incentivo à qualificação: conheça melhor esse benefício

Quem nunca pensou em ampliar o conhecimento, melhorar o

desempenho no ambiente de trabalho e ainda receber um incentivo

no salário, que pode variar em até 75%? Pois é, o benefício

conhecido como "Incentivo à qualificação" tem esse propósito. 

 

E como funciona? Basta o técnico administrativo apresentar

diploma, certificado ou titulação excedente ao nível de

escolaridade exigido para o seu cargo. Por exemplo, para o servidor de nível D, a formação

exigida é ensino médio completo. Caso seja graduado em universidade reconhecida pelo MEC ou

até mesmo pós-graduado (especialização, mestrado ou doutorado), é possível entrar com um

pedido de incentivo no salário. 

 

Ficou interessado? Já pensa em fazer algum curso de graduação ou especialização? Então, fique

de olho nessas oportunidades. 

 

Aqui na UFF, os cursos pagos de pós-graduação - lato sensu ou stricto sensu (mestrado

profissional) - reservam 10% das vagas com gratuidade para os servidores, desde que aprovados

e classificados no processo seletivo. E, além disso, o Programa de Qualificação da UFF (PQUFF)

já está com edital aberto. A partir deste, o servidor pode solicitar auxílio financeiro, caso esteja

cursando graduação ou pós-graduação. Veja o edital.

 

Dúvidas referentes à abertura do processo de incentivo à qualificação, entre em contato com a

Seção de Análise Técnica (SANT): sant.dcq@gmail.com   

https://app.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=1
http://www.uff.br/?q=eggpprogepe-lanca-edital-para-o-programa-de-qualificacao-uff-2017
http://www.uff.br/?q=servico/concessao-eou-alteracao-de-incentivo-qualificacao


Já que estamos falando sobre qualificação, que tal contribuir para o Levantamento de

Necessidades de Desenvolvimento Docente (LND) e Levantamento de Necessidades de

Capacitação (LNC)? 

Se você é gestor acadêmico ou administrativo ou docente da universidade preencha o formulário

até dia 09 de novembro e contribua!

Amanhã, vai rolar consulta pública sobre o Plano de Logística Sustentável da UFF. Contamos com

você! 15h, no Gragoatá.

No dia 30/10, acontece a mais um encontro do Conversando sobre Aposentadoria. Não perca!

Prestigie os premiados do evento "Servidor Emérito". Dia 31/10, às 11h, no Teatro da UFF. 

Já sabe da exposição que a UFF Friburgo vai promover no Espaço Cultural Inter TV? Fique

ligado! 

Um casal vive em um imenso casarão no campo. Enquanto a

jovem esposa passa os dias restaurando o lugar, afetado por um

incêndio no passado, o marido, mais velho, tenta

desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever

os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se

transformam com a chegada de uma série de visitantes que se

impõem à rotina do casal e escondem suas verdadeiras intenções.

 

Assista ao trailer. Ingresso R$14 e R$ 7 meia.

UFF pleiteia solução jurídica e recursos para projetos e investimentos no Cine Icaraí e terreno ao

lado do HUAP

Livro aborda teoria funcionalista da linguagem

Avaliação Institucional de técnicos administrativos

Acesse esses e outros informes aqui!

Cinema: Mãe
 De 27 de outubro a 01 de novembro | 16h20

http://www.uff.br/?q=levantamento-de-necessidades-de-desenvolvimento-docente-lnd-e-o-levantamento-de-necessidades-de
http://www.uff.br/?q=events/consulta-publica-sobre-o-pls-uff-agenda-academica-2017
http://www.uff.br/?q=events/consulta-publica-sobre-o-pls-uff-agenda-academica-2017
http://www.uff.br/?q=events/conversando-sobre-aposentadoria-tera-novo-encontro-em-30-de-outubro
http://www.uff.br/?q=events/premiacao-do-servidor-emerito-da-uff
http://www.uff.br/?q=events/uff-friburgo-promove-exposicao-no-espaco-cultural-inter-tv
https://www.youtube.com/watch?v=JjGgV4E4qDg
http://www.uff.br/?q=informativos


Fonte: EBC Agência Brasil | Pesquisadores da UFF desenvolvem sistema para diagnóstico

médico a distância

Fonte: Jornal do Norte Fluminense | Mostra de Extensão IFF, Uenf, UFF e UFRRJ acontece em

Campos

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

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/pesquisadores-da-uff-desenvolvem-sistema-para-diagnostico-medico-distancia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/pesquisadores-da-uff-desenvolvem-sistema-para-diagnostico-medico-distancia
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8032/mostra-de-extensao-iff-uenf-uff-e-ufrrj-acontece-em-campos
http://www.nfnoticias.com.br/noticia-8032/mostra-de-extensao-iff-uenf-uff-e-ufrrj-acontece-em-campos
https://www.youtube.com/watch?v=CtahF0hu22w&t=5s
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

