MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO DE PARECER RSC
Obs.: solicitar reabertura do pleito (processo) e não abrir outro processo. Anexar este requerimento para interposição de recurso

REQUERIMENTO
REQUERENTE: (nome do candidato docente)
Prezado Professor(a) (nome do(a)) - Presidente da CPPD/IFRR
_____________________(NOME DO REQUERENTE/CANDIDATO DOCENTE), casado(a),
servidor(a) pública federal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima,
SIAPE_______, lotado(a) no Câmpus _________, na função de professor(a) do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, tendo sido beneficiado(a) pela Resolução Nº164-CONSUP/IFRR, de 3 de
outubro de 2014 – que trata do Reconhecimento de Saberes e Competências II equivalente a
Retribuição por Titulação, através do Processo nº_______________, vem muito
respeitosamente requerer revisão no tocante ao a data de concessão do benefício
(retroatividade) que segundo a Portaria nº_________, de ___ de _________ de 2015 a
Comissão Especial deu parecer favorável a concessão do benefício a contar de ___/___/____,
vez que, de acordo com Art.9° da Resolução supracitada, nos parágrafos segundo e terceiro
está assegurado que:
§2° O pagamento referente ao novo valor da RT em caso de deferimento da solicitação,
retroagirá à data de 01 de março de 2013, para o docente candidato que tiver atendido todos os
requisitos necessários à concessão até àquela data.
§3° O docente candidato que preencher os requisitos necessários à concessão do RSC
posteriormente a 01 de março de 2013, fará jus a retroatividade considerando a data em que os
mesmos foram atingidos.

Deste modo, segundo a Resolução N°164-CONSUP/IFRR, a data que define a partir de
quando o requerente tem direito a receber a retroatividade é a da última atividade que atende
ao percentual mínimo de 25% necessário ao RSC pretendido; e a data da última atividade que
atende ao percentual de 25% que complementam a pontuação mínima necessária à concessão
do RSC. Baseando-se nisto é que solicita a revisão do processo, com data para retroatividade a
partir de ___ de ______ de 20___.
Termos em que pede o deferimento.
Boa Vista, ___de _______ de 2018.

________________________________________
NOME DO REQUERENTE

RSC: incorporação da Retribuição por Titulação no salário
(Lei 12.772/12) Art. 18 Para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da
titulação exigida com o RSC

