
29º Fórum de Gestão de Pessoas do RS

Antes de começar...

- Teste seu microfone e vídeo;
- Todos devem manter seu microfone em off;
- Use a ferramenta “chat” escrevendo seu nome/Secretaria 
quando quiseres falar, em seguida, serás chamado;
- Quando for falar, acione seu microfone!
- Queremos te ver, se possível, deixe sua câmera aberta

Início 14h05min



Pauta do 29º Fórum:

- 14h5: Feedback sobre o 28º Fórum, Inova RH .° 40 (Andrea Pasquini, DEGEP)

- 14h10: Orientações Covid (art. 19 do Decreto n.° 55.882/21) e fechamento das frequências QUA-quarentena e

DIS-dispensa (Andrea Pasquini e Jéssica Gertz, DEGEP e Giovani Corsini, DMEST)

-14h40: Fim da vigência da Lei Complementar Federal n.º 173/20, retorno do CAV (Concessão Automática de

Vantagens) (Leonardo Justino, DIBEN)

-14h45: Orientações alusivas ao fim da vigência da Lei Complementar Federal n.° 173/2020 e Regime de

Recuperação Fiscal ((Jaluza Souza, DPROV, Leonardo Justino, DIBEN e Vinícius Xavier, SUGEP)

-15h5: Calendário de envio dos eventos S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e admissão/ingresso de

Trabalhador - Fase 2 eSocial – Eventos não Periódicos (Silvia Mozzini, DNA Pessoas)

-15h25: Procedimento Operacional Padrão (POP) do processo de ingresso de CCs e FGs (Pedro Pimenta, DIGEP)

-15h40: Seleção do Qualifica para Liderança da Equipe de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento de

Pessoas e a matriz de competências dos agentes públicos do RS (Paula Prux, DCOMP e Andrea Pasquini, DEGEP)

- 16h: Intervalo

- 16h15min: O papel da farmacêutica na vigilância em saúde: Dra. Cynthia Molina Bastos, médica de família e epidemiologista,

diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde/SES

OBS: perguntas ao final de cada item da pauta.



https://airtable.com/shrvUwQMcG6VCY9FG/tblVmbVX8X4aNu79z



Orientações Covid (art. 19 do Decreto n.° 55.882/21) e fechamento das frequências QUA e DIS

Art. 19 - Os Secretários de Estado e os Dirigentes máximos das entidades da administração pública estadual direta e
indireta deverão, no âmbito de suas competências, encaminhar, imediatamente, para atendimento médico os
servidores, os funcionários, os empregados, os estagiários ou os colaboradores que apresentem sintomas de
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), providenciando o afastamento do trabalho, conforme
determinação médica, ressalvados os casos em que haja protocolos específicos de testagem e retorno à atividade
daqueles que tenham resultado negativo.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo aos militares e aos servidores, aos funcionários ou
aos empregados públicos com atuação nas áreas essenciais de que trata o art. 17, em especial as da Saúde, Segurança
Pública, Administração Penitenciária, Defesa Agropecuária, Atendimento Sócio Educativo e Proteção Especial de
Menores e Adolescentes, que observarão regramento específico estabelecido pelos respectivos titulares dos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta.

E-mail
enviado em 
13/01/2022



Considerando as recentes modificações referentes aos novos protocolos de enfrentamento à COVID-19 do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Saúde/RS, bem como a legislação vigente (art. 19 do Decreto 55.882/21), o DMEST passará a
adotar a solicitação de ATESTADO MÉDICO + EXAME LABORATORIAL para fins de lançamento de licença saúde, pois esse
período poderá variar de 5, 7 ou 10 dias, conforme sintomas, esquema vacinal e testagem.

Para fins de regularização da frequência, os atestados médicos com CID + os testes positivos para Coronavírus (COVID-19)
devem ser encaminhados para a perícia médica para Licença para Tratamento de Saúde - LTS via PDI, para os órgãos que já
utilizavam este sistema. Para os demais, que não utilizam o PDI e tem perícia própria, continuam com o mesmo
procedimento que faziam anteriormente.

Com relação a contactantes domiciliares assintomáticos ou sintomáticos, o servidor não deverá se afastar de suas
atividades, salvo se apresentar sintomas e reforçados os cuidados de uso de máscara e distanciamento. Nesses casos, o
servidor deve ser encaminhado para atendimento médico.

Quanto ao fechamento das frequências de Quarentena - QUA e Dispensa do Grupo de Risco – DIS, serão fechadas para o
lançamento, pela PROCERGS, nos próximos dias, limitando a data de início do afastamento em 14/01/2022 (data da
solicitação de fechamento das duas frequências) e a data fim para o dia que efetivamente será fechada no RHE.

Sendo assim, orientamos não utilizarem mais as duas frequências, visto que o servidor somente poderá se afastar
mediante o atestado médico + teste da COVID.

http://www.ipesaude.rs.gov.br/solicitacao-de-teleconsulta



Informações adicionais sobre os prazos de isolamento e os protocolos em:
https://www.estado.rs.gov.br/governo-do-estado-reduz-prazos-de-isolamento-de-pessoas-com-covid-19.



Orientações alusivas ao fim da vigência da Lei Complementar Federal n.° 173/2020 e Regime de Recuperação Fiscal

E-mail
enviado 

em 
11/01/22



Seleção do Qualifica para Liderança da Equipe de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento de

Pessoas e a matriz de competências dos agentes públicos do RS

https://qualificars.rs.gov.br/inscricoes







Obrigada!

Andrea Quadros Pasquini

Diretora de Gestão de Pessoas do RS

DEGEP/SUGEP/SPGG

andrea-pasquini@planejamento.rs.gov.br


