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Votuporanga, 24 de setembro de 2019.

Aos Professores efetivos e substitutos dos Câmpus
ASSUNTO: Atualização do Requerimento de Auxílio Transporte
Considerando que, conforme disposto na Instrução Normativa nº 01 de 2019, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas poderá,
a qualquer momento, solicitar o envio de documentos adicionais para comprovação das informações apresentadas no formulário de
solicitação de auxílio transporte.
Considerando que o Plano Individual de Trabalho dos professores não apresenta informações completas sobre a permanência
dos mesmos no câmpus.
Considerando as divergências apresentadas nos valores recebidos de auxílio transporte devido divergência entre os
formulários de Auxílio Transporte e os Planos Individuais de Trabalho dos professores.
Considerando reunião realizada com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Diretorias Adjuntas Educacional e de
Administração e a Diretoria Geral para análise, discussão e proposição de solução para os problemas acima descritos.
Deliberou-se que todos os professores usuários do auxílio transporte deverão atualizar sua solicitação de auxílio
transporte semestralmente, mesmo quando não houver nenhuma alteração de horário. Tal procedimento é necessário para que
a CGP tenha um documento atualizado, dispensando a solicitação de documentos adicionais.
Para regularização da situação do segundo semestre de 2019, o formulário deverá ser enviado via SUAP até o
dia 03/10/2019. A previsão é realizar as correções na folha de outubro, inclusive as retroativas, não acarretando prejuízo aos
servidores.
Para os próximos semestres o formulário deverá ser enviado via SUAP até o final da semana subsequente de retorno
de férias.
Ressalta-se que, a despeito das divergências apresentadas entre o formulário de auxílio transporte e o Plano Individual de
Trabalho, o valor do auxílio transporte teve alteração devido reajuste salarial ocorrido em 01/08/2019.
Agradecemos pela atenção, certos de contar com a compreensão de vossas senhorias, ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
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