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A Diretoria de Gestão de Pessoas do Ins tuto Federal de São Paulo (IFSP), através da Coordenadoria de
Legislação e Normas de Pessoal (CLN), vem informar os servidores a vos, aposentados e pensionistas sobre
uma espécime de ação fraudulenta (golpe) que envolve o recebimentos de Precatórios/RPV (Requisição de
Pequeno Valor).
Este golpe se inicia com recebimento de mensagens eletrônicas (e-mail´s ou pelo aplica vo WhatsAPP) ou
mesmo contato telefônico, que informa a existência de possíveis valores a receber.
De antemão, exige-se nesta ação fraudulenta um "depósito antecipado" de valores especíﬁcos para assim
haver liberação do pagamento, citando inclusive a existência de um Departamento Nacional de Recursos
Humanos ou citando a representação da Procuradoria Jurídica.
Cabe informar que o departamento acima citado não existe,
existe bem como a Procuradoria Jurídica e os demais
ambientes administrativos não realizam esse tipo de atividade .
Todo e qualquer valor que envolve recebimento de Precatórios ou mesmo RPV está condicionado a prévio
ajuizamento de ação judicial, passando assim pelo crivo do Poder Judiciário, ou seja, não há envolvimento de
terceiros ou outras instituições.
instituições
Caso haja existência de dúvidas sobre esse assunto, poderá ser contatada a Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP) da Reitoria.

Reitoria/SP, 12 de agosto de 2021

Documento assinado digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por:
Elide Gomes Pereti Cremonesi,
Cremonesi TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS,
EDUCACIONAIS em 12/08/2021 17:58:54.
Wanderley Franca Fonseca,
Fonseca COORDENADOR - FG1 - CLN-DGP , em 12/08/2021 17:57:14.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 12/08/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 218326
Código de Autenticação: 0ca2803d21

COMUNICADO N.º 34/2021 - DDGP-DGP/PRO-PRD/RET/IFSP

