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NOTA TÉCNICA ESPP-CFRH Nº 02/2020 

 
 

Estabelece o fluxo de encaminhamento, 
análise, implementação e certificação dos 
Projetos de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) das Unidades da Secretaria 
da Saúde do Estado do Paraná (SESA) 
pela Escola de Saúde Pública do Paraná e 
do Centro Formador de Recursos 
Humanos Caetano Munhoz da Rocha 
(ESPP-CFRH). 
 
 

O Diretor da ESPP-CFRH, no uso de suas atribuições e:  
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a rotina de avaliação, implementação e 
certificação dos projetos de EPS das unidades da SESA; 
 
CONSIDERANDO o Regimento Interno da ESPP, de 22 de novembro de 2017, 
alterado pela Resolução SESA nº 1.013/2017, Seção I, Art. 15, item II, que estabelece 
à Divisão de Ensino Superior a análise, aprovação e acompanhamento dos projetos 
de cursos e capacitações encaminhados pelas áreas técnicas da SESA e Regionais 
de Saúde; 
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica da ESPP-CFRH nº 01/2020, que define e 
caracteriza as modalidades de ensino promovidas pela ESPP-CFRH;  
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica da ESPP-CFRH nº 03/2020, que estabelece o 
Regulamento da submissão informatizada (Worflow) das propostas de projetos de 
EPS, 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 7462/2013 de 04 de março de 2013 e seu anexo que 
estabelece e regulamenta a Concessão da Gratificação pela Realização de Trabalho 
Relevante – GRTR, da Gratificação pelo Exercicio de Encargos de Auxiliar ou 
Professor – GEEP e do pagamento por meio de recibo de pagamento a autônomo – 
RPA, no âmbito da Escola de Governo do Paraná, da Secretaria de Estado da 
Previdência, e dá outras providências, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Estabelecer o fluxo de encaminhamento, análise, implementação e 
certificação dos Projetos de EPS pelas Unidades da SESA, conforme adequações e 
atualizações que venham a ser oportunamente aprovadas. 
 
Art. 2o. Apenas serão aceitos para análise os Projetos de EPS com previsão de 
execução para o ano vigente, que derem entrada na ESPP-CFRH por meio de 
processo aberto pelo sistema oficial de protocolo do Governo do Paraná (e-protocolo) 
e tenham sido aprovados pela respectiva Diretoria. 
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§ 1º. Os Projetos de EPS relacionados à Cursos e/ou Eventos Técnicos/Científicos 
com previsão de remuneração para as atividades de instrutor e de palestrante, 
respectivamente,  deverão considerar a abertura e fechamento do orçamento da 
SESA para sua execução e Pedido de Empenho (individual por instrutor e/ou 
palestrante gerado no SICOFI) realizado pela Unidade da SESA proponente. 
 
§ 2º. Cursos com previsão de remuneração para atividade de instrução deverão 
considerar Edital de Seleção de Instrutores (modelo disponível no site da ESPP-
CFRH) e ter como base para cálculo da hora trabalhada a atividade de instrutor, 
conforme Anexo do Decreto Estadual nº 7.462/2013. 
 
§ 3º. Eventos Técnicos/Científicos com previsão de remuneração para palestra(s) 
deverão ter como base para cálculo da hora trabalhada a atividade de Palestrante, 
considerando o limite de 4 (quatro) foras, em concordância ao item II do Art.5º e 
Anexo do Decreto Estadual  nº7.462/2013. 
 
Art. 3o. O fluxo de encaminhamento de projetos de EPS deverá seguir os seguintes 
passos: 
 

I. As Unidades da SESA deverão elaborar os projetos de EPS para cada um dos 
cursos/eventos previstos, de acordo com o Art. 5º da Nota Técnica ESPP-
CFRH nº 01/2015 que  define e caracteriza as modalidades de ensino 
promovidas  pela ESPP-CFRH (disponível no site da ESPP-CFRH); 

 
II. Tais projetos deverão ser protocolados em forma de processo no sistema e-

protocolo acompanhados de Memorando de Encaminhamento, com envio à 
respectiva Diretoria para análise e parecer (modelo de documentos disponível 
no site da ESPP-CFRH); 

 
III. Se aprovado pela respectiva Diretoria o projeto deverá ser encaminhado à 

Divisão de Ensino Superior (DES)/ESPP-CFRH, para análise e parecer, 
respeitando o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência à data de realização do 
curso/evento, caso não envolva remuneração de hora(s) trabalhada(s) para 
atividade de instrução OU com 90 (noventa) dias de antecendência à data de 
realização do curso, caso envolva remuneração para atividade de instrução. 

 
IV. a) Os Projetos de EPS sem previsão de remuneração para as atividades de 

instrução e de palestrante, após aprovação da DES/ESPP-CFRH, serão 
encaminhados à origem, pela Divisão de Tecnologia Aplicada à Educação em 
Saúde (DTAES)/ESPP-CFRH  para inclusão no sistema workflow, considerando 
as normas da Nota Técnica ESPP-CFRH nº 03/2020, que estabelece o 
Regulamento da submissão informatizada das propostas de projetos de EPS, 
com vistas à certificação dos participantes. 

 
OU 

 
IV. b) Projetos de EPS com previsão de remuneração para as atividades de 

instrução e de palestrante, após aprovação da DES/ESPP-CFRH, seguirão o 
seguinte trâmite: 
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• Da DES/ESPP-CFRH para Divisão de Tecnologia Aplicada à Educação 
em Saúde (DTAES)/ESPP-CFRH (para conhecimento e orientações 
acerca do formulário eletrônico para seleção de instrutores – quando 
houver - e inclusão do projeto no Sistema Workflow, onde deverá ser 
levado em consideração as normas da Nota Técnica ESPP-CFRH nº 
03/2020); 

 

• Da DTAES/ESPP-CFRH para Divisão Administrativo-Financeira 
(DAF)/ESPP-CFRH (para bloqueiro de recurso orçamentário); 

 

• Da DAF/ESPP-CFRH para a Diretoria Administrativo-Financeira (DAD) 
da SESA (para as providências de pagamento). 

 

• Da DAD/FUNSAUDE para a Origem (para conhecimento e inclusão do 
curso/evento no Sistema Workflow). 

 
Art. 4o. Os processos relacionados a Projetos de EPS com remuneração para 
atividade de instrução e/ou de palestrante, aprovados pela DES/ESPP-CFRH, 
deverão ser acompanhados de: 
 

I. Resultado Final do Edital de Seleção de Instrutor(es) – quando houver exercício 
da atividade de instrução; 

 
II. Motivação do Ato para Pedido de Empenho; 

 
III. Pedido de Empenho (individual por instrutor e/ou palestrante gerado no SICOFI 

pela Unidade da SESA proponente do Projeto de EPS); 
 
IV. Fotocópia dos documentos dos instrutores e/ou palestrantes, a saber: 

a) Cadastro realizado em Formulário Eletrônico para credenciamento ao edital de 
seleção ou para Cadastro de Reserva (disponível no site da ESPP-CFRH); 
b) Registro Geral (RG) – frente e verso; 
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Comprovante do Programa Integração Social (PIS) ou do Programa de 
Formação no Patrimônio do Servidor Público (PASEP); 
e) Comprovante de endereço recente (últimos 90 dias); 
f) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos (se houver); 
g) Último contracheque onde consta o desconto do INSS (quando houver); 
h) Comprovante bancário com o nome do banco, número da agência e da conta 
corrente. A conta bancária indicada deverá, obrigatoriamente, ser conta corrente 
e o candidato deverá ser titular da conta. Não será aceita conta conjunta, conta 
poupança ou conta salário; 
i) Carta de liberação do Gestor a todo instrutor/professor e/ou com vínculo 
Estadual. (Servidores públicos de outras esferas de Governo e os profissionais 
da iniciativa privada ficam dispensados desta obrigatoriedade, modelo de 
documento no site da ESPP-CFRH); 
j) Diploma de maior titulação. 

 
Art. 5o. O Coordenador Local do Curso/Evento, após a realização do mesmo e de 
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acordo com as orientações da Nota Técnica ESPP-CFRH Nº 03/2020, deverá 
encaminhar à DES/ESPP-CFRH, em anexo ao processo digital, os seguintes 
documentos: 
 

I. Relatório do Projeto (modelo site da ESPP-CFRH); 
 

II. Lista(s) de Presença(s) Assinada(s) pelos alunos/participantes (geradas no 
Worflow); 

 
III. Formulário de Notas e Frequências preenchido (gerado no Worflow); 

 
IV. Termo de Compromisso devidamente assinado por tal coordenação (modelo 

disponíveis no site da ESPP-CFRH). 
 
Art. 6o. Após o recebimento destes documentos pela DES/ESPP-CFRH o projeto será 
encaminhado a Divisão Acadêmica e Secretaria Escolar (DASE)/ESPP-CFRH para 
fins de conferência e validação da certificação. 
 

Art. 7o. Esta NOTA TÉCNICA entra em vigor a partir da sua data de publicação. 
 

                                                                               
 
Curitiba, 11 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

Edevar Daniel 
Diretor ESPP-CFRH 


