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INTRODUÇÃO
A Rede e-Tec Brasil, da qual a Diretoria de Educação a Distância do IFPR faz parte, compõe uma das
cinco iniciativas do Pronatec e, a partir da oferta de cursos de 2017, passou a ser financiada pela
Bolsa-Formação, acarretando alteração da sistemática do pagamento de bolsas aos profissionais que
atuam na oferta dos cursos a distância.
Este manual visa orientar sobre os procedimentos relativos à gestão de bolsas do Programa Rede e-Tec
Brasil/Bolsa Formação gerenciadas pela EaD, bem como padronizá-los. Aqui, você encontrará as orientações necessárias para cadastro, pagamento e desligamento de bolsistas.

1. DA BOLSA

A concessão de bolsas está dividida em duas modalidades: bolsas a servidores(as) da rede pública de
educação profissional, científica e tecnológica, que trataremos como Servidores do IFPR, e bolsas a não
servidores(as) da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica, que trataremos como
Não Servidores do IFPR.
Conforme artigo 9º, parágrafo 3º, da Lei 12.513/2011, as atividades exercidas pelos(as) profissionais no
âmbito do Pronatec não caracterizam vínculo empregatício, e os valores recebidos a título de bolsa não
se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos.

1.1. SERVIDORES DO IFPR
Conforme artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei 12.513/2011, os(as) servidores(as) das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica poderão perceber bolsas pela participação nas atividades do
Pronatec, desde que não haja prejuízo à sua carga horária regular e ao atendimento do plano de metas
de cada instituição pactuado com seu mantenedor, se for o caso.
As bolsas concedidas a servidores do IFPR não sofrem nenhum tipo de tributação e são pagas por listas
de credores geradas no SIAFI.

1.2. NÃO SERVIDORES DO IFPR
Os(As) bolsistas que não são servidores(as) do IFPR, incluindo os(as) professores(as) substitutos(as), são
enquadrados(as) pela Receita Federal como Contribuintes Individuais, o que enseja tributação de INSS,
ISS e Imposto de Renda sobre o valor da bolsa.
Para o cálculo do INSS, será considerado na base de cálculo, se houver, o rendimento percebido pelo(a)
bolsista em outra fonte de renda em que haja recolhimento pelo Regime Geral da Previdência Social
- RGPS (exemplo: empresa privada). A tributação deverá limitar-se ao teto da Previdência Social e a alíquota será de 11%.
Para o ISS, será considerada a alíquota vigente no município da prestação de serviços, aplicada sobre o
valor bruto da bolsa.
Para o Imposto de Renda, será aplicada a tabela vigente da Receita Federal e a base de cálculo será o
valor bruto da bolsa, deduzido o INSS e dependentes, se houver.
O pagamento da bolsa será realizado por meio de Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual
(RPCI).
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2. CADASTRO DO BOLSISTA
O(A) bolsista deverá providenciar os seguintes documentos e entregá-los à Gestão de Bolsas quando
quando convocado(a) para assumir a função:
•

Original e cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;

•

Original e cópia do documento em que constem os dados bancários (banco, agência e número
da conta corrente) Obs.: Válido apenas conta corrente, de qualquer banco, sendo o(a) bolsista
titular da conta;

•

Original e cópia do documento em que conste o número do PIS (apenas para não servidores(as)
do IFPR);

•

Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União.

Após a entrega da documentação acima e estando apto a assumir a função, o(a) bolsista irá preencher
os seguintes formulários na presença de um servidor público da EaD:
•

Termo de Concessão de Bolsa;

•

Ficha de Cadastro do Bolsista;

•

Declaração de Não Acúmulo de Bolsas;

•

Declaração de Inexistência de Nepotismo;

•

Declaração de ciência da portaria 697/2015 (apenas para servidores(as) do IFPR);

•

Declaração da chefia imediata (apenas para servidores(as) do IFPR).

3. PAGAMENTO DA BOLSA

A bolsa será paga por hora efetivamente trabalhada. As horas serão computadas do primeiro ao último
dia do mês de referência, respeitando os limites e valores previstos no edital de seleção. O pagamento
está condicionado ao envio tempestivo do relatório de atividades do(a) bolsista.

3.1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES
O(A) bolsista deverá preencher diariamente relatório de atividades, conforme modelo fornecido mensalmente pela Gestão de Bolsas da EaD, via e-mail. O relatório deverá conter a descrição detalhada das
atividades desenvolvidas, horário em que foram realizadas, se foi presencial ou on-line e o total da carga
horária diária, conforme exemplo abaixo.
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O relatório deverá ser impresso pelo(a) bolsista (orientação: paisagem; configuração: ajustar planilha em

uma página) e entregue à Chefia Imediata até o segundo dia útil do mês seguinte ao de referência.
Para os(a) bolsistas não servidores(as) do IFPR, deverá ser entregue, junto ao relatório, comprovante de
renda de outro vínculo e declaração de dependentes, caso haja, para cálculo do INSS.

3.1.1 Ateste do Relatório
O relatório de atividades deverá ser atestado pela Chefia Imediata do(a) bolsista.

3.2 PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS
Chefia Imediata:
1. Até o dia 10 do mês, abrir o processo “Finanças: Execução Orçamentária e Financeira” no SEI;
2. Inserir despacho de motivação de abertura do processo, conforme modelo;
3. Inserir formulário de pagamento de bolsas no SEI, a ser preenchido no próprio editor de textos do
Sistema;
4. Assinar eletronicamente o formulário;
5. Digitalizar, separadamente, cada relatório de atividades do bolsista, bem como, se houver,
a declaração de retenção previdenciária ou o contracheque e a declaração de dependentes.
Cada documento será incluso separadamente no SEI. Os arquivos deverão ser nomeados
conforme segue:
-

Relatório de atividades: relatório de atividades_nome do bolsista_mês.ano de referência

-

Declaração de retenção previdenciária: Declaração de retenção previdenciária_nome
do bolsista_ mês.ano de referência

-

Contracheque : contracheque_nome do bolsista_ mês.ano de referência

-

Declaração de Dependentes: declaração de dependentes_nome do bolsista_ mês.ano
de referência

Todos os arquivos deverão estar na orientação correta (paisagem ou retrato).
Após inserir os documentos, os mesmos deverão ser autenticados.
6. Inserir despacho de encaminhamento para assinatura do Diretor Correspondente (Ensino,
Administrativo ou Geral);
7. Estando o despacho assinado, enviar o processo para a unidade SEGEPE/EAD – Seção de
Gestão de Pessoas (EaD).
Gestão de Bolsas EaD:
8. Receber o processo no SEI;
9. Realizar a conferência dos relatórios e emitir o RPCI dos bolsistas não servidores do IFPR.
Havendo falhas, deve devolver o processo com despacho motivado para correção;
10. Coletar assinatura dos bolsistas nos recibos e coletar o ateste da respectiva chefia;
11. Digitalizar em formato PDF, separadamente, cada recibo e nomear da seguinte maneira:
RPCI_nome do bolsista_mês.ano de referência
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12. Inserir, separadamente, os recibos no SEI;
13. Inserir planilha com as informações do pagamento;
14. Inserir despacho de encaminhamento ao setor financeiro, a ser assinado pela Coordenação
Adjunta responsável pelo controle de bolsas e/ou pelo Coordenador Geral do Programa e-Tec;
15. Encaminhar o processo para a Seção Contábil, Financeira e Orçamentária da EaD.
Seção Contábil, Financeira e Orçamentária da EaD:
16. Dar os devidos encaminhamentos para liquidação dos pagamentos.
Uma vez que os documentos digitalizados a partir dos documentos originais forem capturados pelo
SEI-IFPR, serão considerados válidos e produzirão todos os efeitos legais. Assim, os documentos
físicos serão arquivados em atendimento ao artigo 38 da Resolução nº 51 de 29/08/2018.
Obs.: As solicitações de pagamento serão processadas por ordem de chegada. Portanto, os(as)
bolsistas não receberão na mesma data, como ocorria anteriormente. Sempre que possível, será
informada aos bolsistas, via e-mail, a emissão das ordens bancárias. O(a) bolsista deverá acompanhar o lançamento em sua conta corrente. Lembrando que poderá demorar até 180 dias para o
pagamento ser efetivado.

4. DESLIGAMENTO DO BOLSISTA

O(a) bolsista poderá ser desligado(a) do programa a qualquer tempo, seja por iniciativa da chefia ao
qual está vinculado(a), ou por iniciativa do(a) próprio(a) bolsista.
Para formalização do desligamento, será necessário o preenchimento da carta de desligamento (iniciativa da coordenação) ou carta de desistência de bolsa (iniciativa do(a) bolsista).
A Chefia Imediata deverá inserir, no processo de pagamento das bolsas do mês, o respectivo documento de desligamento do(a) bolsista e entregar a via original juntamente com o relatório de atividades
do(a) bolsista.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

As orientações que constam neste manual foram elaboradas baseadas na legislação vigente e nas
orientações recebidas pela Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do IFPR, em reunião realizada no dia 08 de Fevereiro de 2018.
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Acompanham este manual, os seguintes documentos:
•

Formulário para cadastro de bolsista

•

Termo de concessão de bolsa

•

Ficha de cadastro do bolsista

•

Declaração de não acúmulo de bolsas

•

Declaração de inexistência de nepotismo

•

Declaração de ciência da portaria 697/2015

•

Declaração da chefia imediata

•

Carta de desligamento (iniciativa da coordenação)

•

Carta de desistência da bolsa (iniciativa do bolsista)

•

Tutorial de como protocolar documentos no SEI

Dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail bolsas.ead@ifpr.edu.br ou pelo telefone (41) 35958944.

Elaborado por:
Suelem Andressa Brugnolo
Siape 2120641
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