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Atos do Departamento de 

Planejamento e Administração - DPA 

    

 
 

 

 

EDITAL Nº 01 /IPHAN, DE 18 MAIO DE 5 DE 2017 

 

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso X, artigo 16, 

Seção III, Capítulo V, Anexo I, do Decreto nº. 6.844, de 07 de maio de 2009, torna pública 

a abertura do Programa de Capacitação em Língua Estrangeira na forma estabelecida neste 

edital. 

 

1. DA AÇÃO, VALOR E VAGAS 

 

1.1. Torna público o chamamento para Programa de Capacitação em Língua Estrangeira 

– PCLE aos servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos pela Portaria IPHAN nº 166, de 02 de 

maio de 2017, para o ano de 2017. 

 

1.2. Para fins deste edital considera-se curso de idioma aquele que tenha por objetivo a 

formação ou aperfeiçoamento em língua estrangeira que proporcione ao servidor 

conhecimentos referentes a vocabulário, gramática, leitura, compreensão de texto e 

conversação dos seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês ou italiano. 

 

1.3.  O Programa contempla a concessão de bolsa de incentivo à língua estrangeira, 

sendo o quantitativo de vagas de estudo aprovado pelo Departamento de Planejamento e 

Administração – DPA, por proposta da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – 

COGEP/DPA, observada a disponibilidade orçamentária destinada às ações de capacitação 

para cada ano. 

 

1.4. O incentivo será concedido sob a forma de reembolso no percentual de 90% 

(noventa por cento) do valor pago pelo servidor durante o período letivo referente a 

mensalidade, respeitado o valor máximo de ressarcimento de R$250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) por mês, mediante disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

1.5. O incentivo será concedido para o estudo das línguas estrangeiras: inglês, espanhol, 

francês ou italiano, nas modalidades presencial ou a distância. 

 

1.6. Para o ano de 2017 serão concedidas 38 (trinta e oito) vagas para o uso do incentivo, 

preferencialmente distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 
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Superintendências, Unidades Especiais e Sede Servidores 

Sede do IPHAN 6 

Superintendência do IPHAN no Acre  1 

Superintendência do IPHAN em Alagoas 1 

Superintendência do IPHAN no Amapá 1 

Superintendência do IPHAN no Amazonas 1 

Superintendência do IPHAN na Bahia  1 

Superintendência do IPHAN no Ceará  1 

Superintendência do IPHAN no Distrito Federal  1 

Superintendência do IPHAN no Espírito Santo  1 

Superintendência do IPHAN no Goiás  1 

Superintendência do IPHAN no Maranhã  1 

Superintendência do IPHAN no Mato Grosso  1 

Superintendência do IPHAN no Mato Grosso do Sul 1 

Superintendência do IPHAN em Minas Gerais 1 

Superintendência do IPHAN no Pará  1 

Superintendência do IPHAN na Paraíba  1 

Superintendência do IPHAN no Paraná  1 

Superintendência do IPHAN no Pernambuco  1 

Superintendência do IPHAN no Piauí  1 

Superintendência do IPHAN no Rio de Janeiro  1 

Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte 1 

Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Sul 1 

Superintendência do IPHAN em Rondônia 1 

Superintendência do IPHAN em Roraima 1 

Superintendência do IPHAN em Santa Catarina 1 

Superintendência do IPHAN em São Paulo 1 

Superintendência do IPHAN em Sergipe 1 

Superintendência do IPHAN em Tocantins 1 

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 1 

Centro Nacional de Arqueologia 1 

Sítio Roberto Burle Marx 1 

Centro Cultural Paço Imperial 1 

Centro Lucio Costa 1 

Total 38 

 

1.7. Na hipótese de não preenchimento das vagas disponibilizadas conforme o disposto 

no quadro do subitem 1.6 deste edital, serão remanejadas entre as unidades com maior 

índice de inscrições. 
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2. DOS CANDIDATOS 

 

2.1. O PCLE é voltado para a formação ou aperfeiçoamento dos servidores efetivos do 

IPHAN. 

 

2.2. Poderão candidatar-se às vagas os servidores de cargo efetivo, requisitados, em 

exercício descentralizado ou provisório no âmbito do IPHAN, desde que sua capacitação 

configure interesse da unidade administrativa em que estiver em exercício. 

 

2.3. Para fazer jus ao incentivo financeiro do Programa o interessado deverá preencher 

integralmente os seguintes requisitos: 

 

I. ser detentor cargo efetivo do quadro do IPHAN, requisitado, em exercício 

descentralizado ou provisório no IPHAN; 

 

II. estar regularmente matriculado no curso; 

 

III. não ser beneficiário de qualquer outro programa do Governo Federal cuja 

finalidade seja análoga a do presente; 

 

IV. não ter sido desligado do Programa por fraude; 

 

V. não estar em processo de redistribuição ou aposentadoria; 

 

VI. não estar afastado nos termos dos artigos 95, 96 e 96-A da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; 

 

VII. não estar usufruindo licença-prêmio por assiduidade ou licença para capacitação; e 

 

VIII. comprometer-se a permanecer no IPHAN, após a conclusão do curso, objeto do 

Programa, por período igual ou superior ao custeado. 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO E RESULTADO 

 

3.1. As inscrições para a participação na seleção do PCLE serão efetuadas mediante o 

preenchimento de formulário próprio, Anexo I, a ser encaminhado à 

CODEP/COGEP/DPA, via memorando e, complementarmente, por mensagem 

eletrônica para o endereço codep@iphan.gov.br, até o prazo final das inscrições. 

 

3.2. O período de inscrição será de 22 de maio de 2017 a 05 de julho de 2017, respeitado 

o cronograma a seguir: 

 

FASES Período 

Inscrição 22/05 a 05/ 07/2017 
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Análise e Classificação  06/07 a 13/07/ /2017 

Publicação do Resultado Parcial 14/07/2017 

Recursos 17/07 a 21/07/2017 

Análise dos recursos 24/07 a 28/07/2017 

Aprovação PCLE 31/07/2017 

Publicação Resultado Final 01/08/2017 

 

3.3. O resultado da seleção será publicado em Boletim Administrativo Eletrônico – BAE 

e via e-mail. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

4.1. As solicitações habilitadas serão classificadas, observando-se a pontuação constante 

no anexo III da Portaria IPHAN nº 166, de 02 de maio de 2017. 

  

4.2. Ocorrendo empate no processo de classificação, o desempate obedecerá aos critérios 

abaixo, respeitada a seguinte ordem: 

 

I. possuir maior pontuação no critério III, do Anexo III, desta Portaria; 

 

II. não ter sido anteriormente contemplado por qualquer Programa de Capacitação em 

Língua Estrangeira promovido pelo IPHAN. 
 

5. DA ADESÃO 

 

5.1. O servidor selecionado deverá, para adesão ao Programa, encaminhar à 

CODEP/COGEP/DPA os seguintes documentos: 

 

I. Termo de Compromisso e Responsabilidade do Programa de Capacitação em 

Língua Estrangeira (Anexo II da Portaria IPHAN nº 166, de 02 de maio de 

2017); 

 

II. cópia do Comprovante Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da prestadora do 

serviço; 

 

III. cópia do contrato firmado com a prestadora do serviço ou comprovante de 

matrícula; 

 

IV. declaração da prestadora de serviço que contenha informações sobre: 
 

a) a data inicial e previsão de término do semestre letivo/módulo; 

 

b) carga-horária total com discriminação detalhada da grade a ser cumprida; 

 

c) valor da mensalidade e valor total do período letivo de estudo; e 

 

d) língua e nível de estudo ou de proficiência a ser alcançado. 
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5.2. Os documentos a que se referem os incisos do subitem 5.1 deste edital deverão ser 

apresentados no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de início do curso 

escolhido pelo beneficiário, sob pena de exclusão do Programa. 

 

5.3. Serão aceitas as matrículas dos prestadores de serviço na modalidade de educação a 

distância – EaD, desde que atendidos o disposto nos incisos do subitem 5.1 deste edital. 

 

5.4. Nos casos de mudança de prestador de serviço, o beneficiário deverá formalizar a 

alteração à CODEP/COGEP/DPA, por meio de memorando e, complementarmente, por 

mensagem eletrônica para o endereço codep@iphan.gov.br; e apresentar a respectiva 

documentação constante dos incisos do subitem 5.1 deste edital, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de exclusão do Programa. 

 

5.5. A vaga que restar em razão do não atendimento dos prazos estabelecidos nos 

subitem 5.1 e 5.4 será utilizada em chamada subsequente respeitando a ordem de 

classificação.  

 

5.6. O reembolso do Incentivo por chamada subsequente, conforme o disposto no 

subitem 5.5, se dará a partir da adesão do servidor selecionado.  

 
 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento do Incentivo ao Estudo de Língua Estrangeira se fará mediante 

solicitação do servidor acompanhada de: 

 

I. requerimento de reembolso – Anexo IV; 

 

II. cópia do certificado de conclusão do módulo e/ou nível correspondente; 

 

III. comprovante(s) original(is) de pagamento do curso; 

 

IV. São considerados comprovantes de pagamento do curso de língua estrangeira, os 

seguintes documentos: 

 

a) nota(s) fiscal(is) do prestador de serviço, emitida em nome do interessado; 

ou 

 

b) boleto(s) de cobrança bancária, com autenticação mecânica ou acompanhado 

de comprovante bancário de quitação; ou 

 

c) recibo(s) de tesouraria, emitido em nome do interessado, constando o razão 

social, CNPJ, endereço da instituição de ensino e identificação do ignatário, 

por nome completo e CPF. 
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6.2. A documentação de que trata este artigo deverá estar dentro do prazo de validade, 

sem rasura e os valores especificados, no caso da nota fiscal, por extenso. 

 

6.3. Incentivo será creditado, sem efeito retroativo, em folha de pagamento, sempre após 

a conclusão do semestre letivo do curso, em parcela única, mediante solicitação de 

reembolso, comprovação de pagamento e aprovação no curso, a partir do mês 

subsequente à solicitação. 

 

6.4. O beneficiário deverá encaminhar à CODEP/COGEP/DPA, ao final de cada 

semestre letivo, após a conclusão do nível ou módulo, solicitação de reembolso, 

juntamente com os documentos mencionados no subitem 6.1 deste edital. 

 

6.5. O reembolso do Incentivo concedido, deverá, preferencialmente, ser pago dentro do 

exercício financeiro relativo ao semestre letivo cursado pelo servidor. 

 

6.6. A solicitação de reembolso relativa ao segundo semestre deverá ser encaminhada 

até o dia 10 do mês de dezembro.  

 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1. O servidor disporá de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de publicação em BAE do 

resultado da seleção, para a interposição de recurso, se assim o desejar. 

 

7.2. O recurso será analisado e decidido pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – 

COGEP/DPA no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do encerramento do prazo 

recursal. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. O incentivo de estudo será concedido para um único curso por servidor, com 

duração máxima de 2 (dois) anos, contados da data do primeiro recebimento referente 

ao PCLE. 

 

8.2. Em caso de reprovação, desistência ou abandono do curso de idioma, o servidor 

ressarcirá o IPHAN, salvo se a interrupção for motivada por Licença para Tratamento 

da Própria Saúde ou por Motivo de Doença em Pessoa da Família, devidamente 

comprovada e homologada por Junta Médica Oficial. 

 

8.3. Nos casos citados no subitem 8.2, o servidor perderá a condição de beneficiário do 

PCLE e só poderá se recandidatar ao recebimento do incentivo para curso de idiomas 

após transcurso do prazo de um ano contado da data do término do período letivo em 

que ocorreu o evento, exceto nas hipóteses previstas no próprio item. 

 

8.4. Perderá, também, a condição de beneficiário do PCLE, deixando de fazer jus ao 

custeio parcial o servidor que: 
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I. afastar-se nas hipóteses de licenças ou afastamentos previstos nos artigos nº 

94, 95 e 96, 96-A, da Lei nº 8.112/1990, durante o período de recebimento 

da bolsa; e 

 

II. nas seguintes hipóteses: 

 

a) pedir exoneração; 

b) solicitar vacância para posse em outro cargo inacumulável; 

c) aposentar-se voluntariamente; 

d) retornar a seu órgão de origem; 

e) solicitar licença para tratar de interesse particular durante o recebimento 

da bolsa; 

f) mudança de instituição de ensino, sem comunicação à área responsável; 

g) reprovação em estágio probatório; 

h) reprovação do módulo/semestre; 

i) não apresentar ao final do módulo/semestre declaração de aprovação no 

curso de objeto do PCLE; e 

j) abandonar ou desistir do curso.  

 

8.5. Ocorrendo as situações previstas nas alíneas “a”, “c”, “e”, “f”, “g”, “i” e “j” do item 

8.4, fica o servidor obrigado a ressarcir o IPHAN todos os valores do custeio recebidos 

no semestre/módulo. 

 

8.6. Não serão efetivadas as solicitações que não cumprirem com o estabelecido neste 

Edital. 

 

8.7. A constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na documentação apresentada 

para obtenção de custeio parcial do curso de idioma poderá acarretar: 

 

I. imediata suspensão da concessão do custeio parcial; 

 

II. reposição integral de todos os valores percebidos a título de custeio; 

 

III. impedimento de beneficiar-se novamente do Programa pelo período mínimo 

de 1 (um) ano, exceto no caso de fraude, cujo impedimento é definitivo; e 

 

IV. aplicação das sanções disciplinares cabíveis. 

 

8.8. Os casos omissos, inclusive quanto a eventuais impedimentos, serão apreciados e 

decididos pela COGEP/DPA. 

 

 

MARCOS JOSÉ SILVA RÊGO 

Diretor do Departamento de Planejamento e Administração 


