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O cio nº 9/2020 - DIRGEP

Curi ba, 05 de dezembro de 2020.
Aos Coordenadores e Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos
C/C para SEDAP, SEDEP, DIDEP's, ASCOP e ASLEG
Assunto: Comprovação de tulação para ﬁns de concessão de Incen vo à Qualiﬁcação ou Retribuição
por Titulação

Em razão do estado de saúde pública enfrentado em todo o mundo e cientes de que as
ins tuições de ensino, tanto privadas como federais, têm desenvolvido suas a vidades de forma remota,
ou em escala de trabalho presencial, e que tal situação tem afetado a emissão e entrega de diplomas e
cer ﬁcados, esta Diretoria de Gestão de Pessoas, resolve admi r o acréscimo de 180 dias no prazo usual
para a entrega de diplomas e cer ﬁcados para ﬁns de comprovação de tulação e concessão de Incen vo
à Qualiﬁcação e Retribuição por Titulação de que trata o O cio nº 04/2019 - GABGEP, a contar de
01.11.2020.
Atenciosamente,

Marcelo Kusma
Diretor de Gestão de Pessoas
Assinado Digitalmente

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO KUSMA, DIRETOR(A)
DE GESTÃO, em (at) 07/12/2020, às 11:48, conforme horário oﬁcial de Brasília (according to oﬃcial BrasiliaBrazil me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the
website)
h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador (informing the veriﬁca on code) 1793145 e o código CRC (and the CRC code) FB81E6B2.
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