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1. OBJETIVOS 

 

            O Programa de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo da 

Faculdade Supremo Redentor - FACSUR tem por objetivo promover e manter o 

nível de qualificação dos colaboradores que atuam nas atividades de apoio e 

técnico-administrativo, por meio de amplo programa de capacitação 

continuada, visando à formação, qualificação, reciclagem e atualização 

profissional, bem como criar incentivos para capacitação na educação básica e 

superior. 

 

2. MECANISMOS 

 

Para atingir tais objetivos, a instituição oferece a seus funcionários os seguintes 

incentivos: 

 

a) Concessão de auxílio para que funcionários da FACSUR participem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de 

atuação ou em áreas afins; 

b) Concessão de incentivos para que funcionários da FACSUR cursem a 

graduação; 

c) Oferta de cursos, projetos e programas de treinamento e atualização 

profissional, com gratuidade integral ou parcial, aos funcionários; 

d) Oferta de infraestrutura para que seus funcionários imprimam ou editem 

suas produções, sob o patrocínio da FACSUR; 

e) Licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para 

participação em programas, externos ou internos de capacitação profissional. 
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3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PLANO  

 

Os funcionários da FACSUR podem se inscrever no Plano de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Nos cursos de graduação da FACSUR os funcionários que se 

classificarem para tal; 

b) Nos cursos de treinamento ou de atualização profissional, os que 

estejam atuando na área do curso ofertado, ou que tenham pretensões de 

promoção para essa área; 

c) Terão prioridade os profissionais que estejam atuando na FACSUR há 

mais tempo. 

 

Os programas estarão abertos à comunidade externa, dando prioridade aos 

candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos 

humanos para os quadros administrativos da FACSUR. 

  

4. GESTÃO DO PLANO  

 

Os programas do Plano serão previamente aprovados pela Direção Geral, na 

forma regimental, e serão implantados, executados e gerenciados por um 

responsável, devidamente designado para tal função.  

 

Caberá ao coordenador do Plano: 

a) Gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos 

cursos e aos seus participantes; 

b) Elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas; 

c) Submeter à Diretoria Geral da FACSUR as propostas de recrutamento, 

seleção, admissão e dispensa de pessoal técnico e administrativo para os 
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programas, bem como alocação dos demais recursos necessários a cada curso 

ou atividade; 

d) Presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os 

programas, segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais 

normas expedidas pelos órgãos próprios da FACSUR; 

e) Submeter à Diretoria Geral os assuntos omissos, para decisão superior. 

 

A Diretoria Geral da FACSUR designará uma comissão, composta por três 

membros, para organização das provas de seleção e das normas de inscrição 

dos candidatos no PEC/TEC. 

 

5. FINANCIAMENTO 

 

 Os programas de treinamento profissional, incluídos no Plano, serão 

financiados com recursos próprios da FACSUR e por recursos alocados por 

terceiros. 

 

 Os orçamentos anuais ou plurianuais da FACSUR destinarão recursos 

suficientes para a execução do Plano, previamente aprovados pela direção 

geral da mantenedora. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 A FACSUR, anualmente, aprovará as ações e metas do Plano para o 

ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de 

instituições congêneres. 

 


