
 

 

COMUNICADO Nº: 024/2021                       Curitiba, 24  de junho de 2021. 

Assunto: Licença Capacitação – Lançamento em Sistema RH-Paraná/Meta4 

 

 

 

Senhores Gestores,  

 

Considerando as atribuições regimentais deste Departamento de Recursos 

Humanos e Previdência, dispostas na RESOLUÇÃO SEAP nº 8.459/2020,  

Considerando o disposto no Decreto nº 4.634/2020, que regulamenta a Licença 

Capacitação, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 217/2019, e conforme o 

que preceitua a RESOLUÇÃO SEAP nº. 11.094/2021, que estabelece normas gerais 

para a concessão da Licença Capacitação aos servidores civis e militares efetivos do 

Poder Executivo Estadual, 

 

COMUNICAMOS: 

 

O Sistema RH-Paraná/Meta4 já está devidamente configurado para aceitar o 

cadastramento da Licença Capacitação aos servidores civis e militares efetivos do 

Poder Executivo Estadual. 

Para possibilitar o lançamento da referida Licença, foi criada a Ocorrência de 

Frequência nº 112 – Licença Capacitação, sob código de afastamento eSocial nº 10 

- Afastamento/licença, criada pela Lei Complementar nº 217/2019, a qual não 

interrompe a contagem de tempo de serviço, sendo considerada como de efetivo 

exercício para todos os fins.  

Importante advertir que a verba em tela está configurada para atender ao 

contido no Artigo 15 do Decreto n.º 4.634/2020, vedando o pagamento das seguintes 

vantagens durante o período de fruição da Licença Capacitação: 

 
 
 

REPUBLICADO 
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RUBRICA – REVISÃO – DESCRIÇÃO DA VANTAGEM 
 
1096 – 2453 – Gratif. Encargos Especiais – GEE 
1419 – 2300 – adicional noturno – DEPEN 
1553 – 2321 – adicional noturno 
1026 – 2206 – aulas extraordinárias 
1079 – 2214 – serviço extraordinário diurno 

1145 – 2297 – período noturno – aulas extraordinárias 
1453 – 2448 – horas gratificação de plantão ao docente – GPD 
1469 – 2307 – serviço extraordinário noturno 
1476 – 2308 – serviço extraordinário – domingo / feriado 
1205 – 3205 – grat. plantão sobreaviso docente 
1330 – 5330 – regime de plantão sobreaviso 
1788 – 2425 – regime de plantão de sobreaviso 
1913 – 2388 – acréscimo de jornada professor 
1914 – 2422 – período noturno – acréscimo de jornada 
2183 – 8725 – auxílio transporte – SEED 
2184 – 2420 – auxílio transporte – aulas extraordinárias 
2185 – 2421 – auxílio transporte – acréscimo de jornada 
2187 – 2487 – auxílio transporte – pecúnia 
1349 – 2347 – auxílio alimentação 
1149 – 2228 – gratificação chefia 
1156 – 2306 – gratificação função diretor auxiliar estab. Ensino 

1159 – 2224 – gratificação função diretor estabelecimento de ensino 
1166 – 2202 – gratificação função secretário estab. Ensino 
1276 – 2409 – grat. Pela realiz. Trab. Relevante ativ. De agente multiplicador -GRTR 
1309 – 2286 – grat. Exerc. Trab. Esp. Risco vida saúde s/ adic. 
1375 – 2875 – função de gestão tributária – FGT 
1405 – 7705 – função de desenvolvimento rural – FDR 
1429 – 2301 – gratificação regência de classe 
1436 – 2302 – grat. De zona e local – DEPEN 
1449 – 2304 – gratificação de incumbência 
1483 – 2309 – ajuda para manutenção instrumento / vestuário 
1493 – 2412 – grat ex enc membro de bca exam trânsito - GEBET 
1523 – 2316 – gratificação rodoviária 
1529 – 2317 – gratif. Função lei 10118 art. 13 teatro guaíra 
1536 – 2318 – gratificação de representação de escritório 
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1663 – 2261– grat. Exec. Trab. Espec. Risco vida e saúde s/ adicional 
1752 – 2411 – gratificação de atividade artística – GAA 
1760 – 2436 - gratif. Pelo exerc. De enc. De membro de banca examinadora de 
concurso –GEEBE 
1770 – 2408 – grat. Exer enc inst curso rec cond infra – GIRCE 
1779 – 2356 – gratificação por apresentação de espetáculo 
1782 – 8360 – gratificação de segurança patrimonial – GSP 
1828 – 2413 – grat. Exerc encargos auxiliar ou prof-geep 
1839 – 7539 – gratif. Exercício de serviço de trânsito especifico - geste i 
1841 – 7670 – gratif. Exerc. De serviço de trânsito específico -geste ii 
1890 – 7490 – gratificação exerc. De serviço de transito específico-gest - 
1936 – 2440 – grat. Enc. Especiais de procuradores do conselho da PGE 
1039 – 2210 – gratificação de periculosidade 
1129 – 2229 – gratificação de insalubridade 
1383 – 8727 – grat ativ um penal ou corr intra muros – GADI 
1489 – 2310 – grat. de periculosidade – rec. radiologia 
1684 – 1685 – adicional de ativ. de fiscalização agropecuária – AAFA 
1694 – 1695 – adicional de ativid. aux. de fiscalização agropecuária – AFM 
1870 – 2414 – gratif. pelo exerc. em determinadas zonas locais 
1909 – 2387 – grat de atv um penal ou cor intra-muros-GADI 
1923 – 8728 – gratificação de atividade de saúde – GAS 
1929 – 5329 – gratificação de atividade de saúde – GAS 
1943 – 2943 – gratificação intra muros – GRAIM 
1950 –2950 – função privativa –policial –FPP 
1009 – 2204 – venc. dos cargos de provimento em comissão (sem vínculo) 
1016 – 2205 – gratificação fixa de cargo em comissão (com vínculo) 
1119 – 2222 – função gratificada 
1321 – 2451 – funções acadêmicas – IEES 
1534 – 2534 – função privativa transitória - FPT 
1667 – 2667 – função de gestão pública – FGP 
1846 – 2846 – exercício de função lei complementar 161 
1851 – 5860 – função comissionada de confiança – FCC 
1871 – 7487 – função comissionada de confiança – FCC 
 

Demais informações técnicas a respeito da implantação, devem ser 

tratadas diretamente com a DCRH, junto ao Setor de Administração de Sistema – SAS. 
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Graziele Andriola 
Diretora de Recursos Humanos e Previdência 
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