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             Fidel Pascua Vilchez
            Gabriel Rodrigues da Cunha

 
            

ASSUNTOS TRATADOS 

1. Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão/promoção funcional docente
previamente distribuídos para relatoria. 

• Processo  de  progressão  no 23422.003301/2020-49  –  Interessado:  MARIO  RENE
RODRIGUEZ  TORRES.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  foi  aprovado  por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida  a  partir  de  23/03/2020. O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo  de  progressão  no 23422.003542/2020-41  –  Interessado:  JULIO  CESAR
BIZARRETA ORTEGA.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  foi  aprovado  por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida  a  partir  de  23/03/2020.  O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE  para  as  demais
providências.. 

• Processo  de  Progressão  no 23422.002876/2020-78  –  Interessado:  RAFAEL OTONIEL
RIBEIRO RODRIGUES DA CUNHA. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado
por  unanimidade,  tendo  o  interessado  atendido  aos  requisitos  necessários  para fazer  jus  à
progressão requerida a partir de 23/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

• Processo  de  Progressão  no 23422.003547/2020-03  –  Interessado:  HENRIQUE  CESAR
ALMEIDA.  O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,  tendo o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
09/05/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.003272/2020-56 – Interessado: FELIPE DOS  SANTOS
MATIAS. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha, foi aprovado por unanimidade, tendo o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
23/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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• Processo  de  Progressão  no  23422.003007/2020-33  –  Interessado:  YUNIER  GARCIA
BASABE.  O  parecer  do  relator  Gabriel  Rodrigues  da  Cunha,  foi  aprovado  por  unanimidade,
entretanto  o  interessado  não  atendeu  aos  requisitos  necessários  para  fazer  jus  à  progressão
requerida. O Processo retorna ao interessado para ciência e/ou providências apontadas no parecer do
relator e, atendidos os apontamentos, poderá ser submetido a nova apreciação pela CPPD.

• Processo de Progressão no  23422.001895/2020-84 – Interessada: SILVIA LILIAN FERRO.
O  parecer  do  relator  Gabriel  Rodrigues  da  Cunha,  foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  a
interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
23/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Progressão  no  23422.002483/2020-19  –  Interessado:  ELIANE  SLOBODA
RIGOBELLO. O parecer do relator Fabio Silva Melo, assinado pelo Presidente da CPPD, Gabriel
Rodrigues  da  Cunha,  foi  aprovado  por  unanimidade,  entretanto  a  interessada  não  atendeu  aos
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida. O Processo retorna ao interessado para
ciência e/ou providências apontadas no parecer do relator e, atendidos os apontamentos, poderá ser
submetido a nova apreciação pela CPPD.

• Processo  de  Aceleração no  23422.001289/2020-53 –  Interessado:  CARLOS HENRIQUE
LOPES DE ALMEIDA.  O parecer  do  relator  Gabriel  Rodrigues  da  Cunha,  foi  aprovado por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração
requerida  a  partir  de  02/04/2020.  O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo de progressão no  23422.000505/2020-75 – Interessado: ROBERTO FRANCA DA
SILVA JUNIOR.  O  parecer  da  Banca  Examinadora,  foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
23/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

2. Outras deliberações:

• Formação  da  Comissão  Examinadora  do  processo  23422.003146/2020-63  -  Interessado:
Roberto Franca da Silva Júnior, composta pelos membros da CPPD: Fidel Páscua Vilchez,
Fernando Gabriel Romero e Gabriel Rodrigues da Cunha. 

Não havendo nada a mais a constar,  encerra-se o expediente anexando-se à memória a lista de
presença  assinada  pelos  membros  presentes.  Eu,  ELISIANE  FIORENTIN  DOTTO,  SIAPE
2187286, assistente em administração lavro a presente Ata.

      

Foz do Iguaçu, 23 de março de 2020.
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