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INFORMAÇÕES GERAIS

PARECERISTAS RSC

Olá caro e cara parecerista!

Ficamos muito felizes com o seu aceite pois ele indica a sua disposição em ajudar os colegas docentes do IFG a
obter o seu Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC)!

Abaixo, fornecemos algumas orientações para que você possa realizar a sua avaliação tranquilamente. Caso
tenha dúvidas ou constate algum problema, por favor envie e-mail para a caixa comissao_rsc@ifg.edu.br.

Para chegar até aqui, você com certeza deve ter conseguido fazer seu acesso no nosso Sistema de
Gerenciamento de Processos para Avaliação do RSC. A partir de agora, você tem trinta (30) dias corridos para
postar seu parecer, deferindo ou indeferindo o processo, bem como pontuando cada nível de RSC e também a
data da obtenção (dd/mm/aa).

O parecer deve ser entregue no formato PDF, totalmente preenchido conforme modelo disposto no sistema bem
como anexo no nosso site, no link abaixo.

Para manipular o arquivo em PDF a ser enviado (upload), recomendamos utilizar o site ilovepdf.com/pt, a fim de
poder transformar documentos quaisquer em documentos no formato PDF, comprimir arquivos PDF, juntar e
desintegrar arquivos em PDF etc.

Recomendamos utilizar a assinatura (autenticação) eletrônica por meio do portal Sou GOV, caso já tenha o
cadastro no site/app. Clique aqui para acessar a página para gerar a assinatura digital [todo servidor público já tem
o nível "Prata" de acesso e, portanto, está apto a gerar uma assinatura eletrônica por meio do portal]. Caso não
seja utilizada essa forma, por favor, imprimir e rubricar cada página e assinar o nome completo ao final.

Nesse link http://ifg.edu.br/comissoes/cppd?showall=&start=3 você pode encontrar toda a documentação pertinente ao
RSC no âmbito do IFG, como, por exemplo, a resolução interna que orienta o trâmite para o pagamento do
benefício, modelo de parecer em doc., planilha de pontuação etc.

Ressaltamos a importância da atenção ao preenchimento do parecer, com todos os pontos e somatório, tanto para
a idoneidade da avaliação como para o posterior pagamento da gratificação e certificação da atividade.

O pagamento e a certificação são realizados sem uma data prevista, mas em geral ocorrem a cada trimestre. Caso
não tenha recebido ainda nem um nem outro, por gentileza, enviar e-mail com o título “Recebimento de
pagamento e certificação_RSC”.

Agradecemos grandemente o seu empenho!
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