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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2021/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.034736/2021-96

Jataí, 01 de julho de 2021.

 

Senhor(a) gestor(a),

Está aberto o prazo para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFJ para
o ano de 2022 (PDP da UFJ 2022).

Por gen�leza, encaminhe o link abaixo e os documentos anexos ao processo (OFÍCIO 108
(2180866) e o Anexo TUTORIAL PDP DEMANDA INDIVIDUAL (2181532)) aos servidores lotados em sua
unidade/órgão para que estes realizem o preenchimento do formulário referente às demandas
individuais.

Os formulários deverão ser preenchidos até o dia 24/08/2021 (este prazo é
IMPRORROGÁVEL).

Os formulários preenchidos irão gerar automa�camente uma planilha para sua unidade/
órgão, que ficará disponível apenas para leitura da direção por meio de link de acesso que
será disponibilizado por e-mail ao Diretor/chefe do Órgão ou Unidade Acadêmica/Especial e seu Vice. 

As ações cadastradas poderão ser acompanhadas pelo gestor à medida que os formulários
forem sendo preenchidos pelos servidores.

Após o encerramento do prazo de cadastro supracitado, o gestor de cada unidade/
órgão terá o período de 25 a 27/08/2021 para solicitar as alterações e/ou exclusões que julgar
necessárias. Caso não faça, as ações cadastradas serão consideradas como validadas.

A comunicação entre a CODIP/DDP/PROPESSOAS/UFJ e as demais unidades/órgãos da
UFJ para transmi�r informações e orientações rela�vas ao PDP se dará por meio do e-mail:
ddp.jataí@ufg.br.

Maiores detalhes referentes à legislação do PDP podem ser acessados por meio do
link: h�ps://codirh.jatai.ufg.br/p/34159-pdp-plano-de-desenvolvimento-de-pessoas
ou h�ps://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-
conteudos

LINK DO FORMULÁRIO:h�ps://forms.gle/L4XiDsgysggBsL4w7

Respeitosamente, 
 

Profa. Dra. Marise Ramos de Souza
Coordenadora da CODIP/DDP/PROPESSOAS UFJ

 
Profa. Dra. Sabrina Toffoli Leite

Coordenadora da DDP/PROPESSOAS UFJ

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Toffoli Leite, Coordenadora, em 01/07/2021, às
17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

https://forms.gle/L4XiDsgysggBsL4w7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Marise Ramos De Souza, Coordenadora, em 02/07/2021,
às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2181482 e
o código CRC D61D4728.
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