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Portaria nº 247, de 24 de novembro de 2015. 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS MEDIANEIRA, no uso de suas 
atribuições, considerando a Portaria 0782, de 27 de março de 2013, do Reitor da UTFPR. 
 

Considerando as disposições do Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 
2006. 

Considerando a Portaria 208/MPOG, de 25 de julho de 2006. 
Considerando o item nº 7/DIRGEP do Plano de Gestão Institucional, 

que prevê o levantamento das necessidades e dimensionamento do quadro de pessoal. 
Considerando que a gestão por competências tem por objetivo 

desenvolver vantagens competitivas, atualizando de forma permanente o conjunto de 
competências que a organização possui. 

Considerando a utilização de critérios objetivos de adequação 
relacionados à competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos servidores do 
Câmpus Medianeira. 

Considerando as metas da Dimensão 5 do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (2013-2017) que trata das “Políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente 
e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho e do Perfil – Contrato de trabalho, titulação e regime de trabalho e 
condições Institucionais;  

 
R E S O L V E 

 
Designar os servidores, GILBERTO LUIZ MATTIELO JUNIOR, 

matrícula SIAPE nº 1749705; ANA PAULA PONCIO, matrícula SIAPE nº 1145464; CARLA 
ELISETE DOTTO RISSARDI, matrícula SIAPE nº 0393206; DIOGO RAFAEL DAMMANN, 
matrícula SIAPE nº 1842587; FELIPE ABATTI, matrícula SIAPE nº 1939214; FRANCINE 
PATRICIA COSTA ACORDI, matrícula SIAPE nº 1631807; KATERI VERZELETTI, 
matrícula SIAPE nº 1049786; MARCI LUCIA NICODEM FISCHBORN, matrícula SIAPE nº 
1824569; PATRÍCIA DIAS GAMERO, matrícula SIAPE nº 2077186; PATRICK COLPO 
ACORDI, matrícula SIAPE nº 1748121 e PAULA ADRIANA SONDA, matrícula SIAPE nº 
1670001, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão permanente 
responsável pela implantação da Gestão por Competências no Câmpus Medianeira e 
dimensionamento das necessidades institucionais com a alocação de vagas que 
contemplem a diversidade da instituição, no tocante à carreira técnico-administrativa. 

 
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. 

Gabinete do Diretor-Geral 
 

 


