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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO Nº 12/2021/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.008311/2021-21

Jataí, 12 de fevereiro de 2021.

À Reitoria, às Pró-Reitorias, às Secretarias, às Diretorias das Unidades Acadêmicas e de Órgãos
Administrativos e Complementares da UFJ.

  

Assunto: REVISÃO PDP UFG 2021 (FORMULÁRIO DEMANDAS COLETIVAS) - UFJ

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.008311/2021-21.

 

Senhor(a) gestor(a), 

 

Segue o link do formulário para inclusão das demandas coletivas no 1º ciclo de REVISÕES do PDP 2021.
Neste deverão ser informadas as ações de capacitação e desenvolvimento que sua unidade/órgão pretende
oferecer no ano de 2021, bem como as ações que gostaria de ter acesso para capacitar seus servidores
coletivamente, como por exemplo, ações que podem ser ofertadas pela DDP/UFJ, pela ENAP, ou outra
instituição.

 

LINK DO FORMULÁRIO DE REVISÃO: https://forms.gle/iqDiUd9hM2z86YaP9

 

Este formulário deve ser acessado exclusivamente pelo(a) Diretor(a) e/ou  Coordenador(a)
Administrativo(a).

 

Os formulários deverão ser preenchidos  até o dia 28/02/2021 (este prazo é IMPRORROGÁVEL).  

 

Os formulários preenchidos irão gerar automaticamente uma planilha para sua unidade/órgão, a qual ficará
disponível apenas para leitura da direção por meio de link de acesso disponibilizado por e-mail. As ações
cadastradas poderão ser acompanhadas pelo gestor à medida que os formulários forem sendo preenchidos.

 

https://forms.gle/iqDiUd9hM2z86YaP9
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Após o encerramento do prazo supracitado, o gestor poderá solicitar alteração e/ou exclusão de ações de sua
respectiva unidade/órgão, no período de 01 a 02/03/2021. Caso não haja manifestação nesse sentido as ações
serão consideradas validadas.

 

A comunicação entre a DAD e as demais unidades/órgãos da UFG para transmitir informações e orientações
relativas ao PDP se dará por meio do e-mail: ddp.jatai@ufg.br.

 

Maiores detalhes referentes à legislação, ao conceito e à elaboração do PDP podem ser acessados por meio dos
links:

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp-enap/sedgg/me-n-21-de-1-de-fevereiro-de-2021-
302021570

 

Seguem em anexo o Ofício Circular e o tutorial para preenchimento do formulário.

 

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

 

Profa. Sabrina Toffoli Leite
Coordenadora do DDP/PROPESSOAS/UFJ

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Toffoli Leite, Coordenadora, em 12/02/2021, às
18:40, 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 1877772 e o código CRC 85731C88.
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