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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS - REGIONAL JATAÍ

OFÍCIO Nº 60/2020/CODIRH-REJ/REJ/UFG

Processo nº 23070.030667/2020-61

Jataí, 08 de julho de 2020.

Prezados Diretores de Órgãos e Unidades Acadêmicas/Acadêmicas Especiais

  

Assunto: Cronograma PDP 2011 - Lembrete e Orientações

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.030667/2020-61.

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR No 9/2020/DAD/UFG, que considera que os servidores
de todas as unidades acadêmicas e administra�vas da UFG deverão preencher até 23/07/2020 as
demandas para o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2021 (PDP/2021), que essa planilha deve ser
validada pelos respec�vos gestores no período de 27 a 31/07/2020, e de forma improrrogável, e que o
órgão responsável por fazer essa validação em Jataí é a DAD/PROPESSOAS/UFJ, propomos o seguinte
fluxo:

- até 23/07/2020 - prazo para preenchimento dos formulários pelos servidores

 

- de 24 a 28/07/2020 - prazo para validação, pelos diretores/chefes de Órgãos e Unidades
Acadêmicas/Acadêmicas Especiais. Essa validação deve ser feita via ofício encaminhado neste presente
processo, confirmando as ações cadastradas pelos servidores de sua Unidade/Órgão. O link de visualização
da planilha de cadastro foi enviado por e-mail pela Patrícia da PROPESSOAS/UFG

 

- de 29/7/2020 a 31/07/2020 - prazo para a DAD/PROPESSOAS/UFJ compilar os dados dos Órgãos e
Unidades Acadêmicas/Acadêmicas Especiais para envio.

 

A disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

Profa. Dra. Sabrina Toffoli Leite
Coordenadora DAD/PROPESSOAS/UFJ

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Toffoli Leite, Coordenadora, em 08/07/2020, às
16:54, 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 1428938 e
o código CRC D21CB6B7.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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