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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - DDP
Edital nº 293/2022/DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - DDP
São Paulo, 27 de maio de 2022.
EDITAL Nº293/2022

Seleção de servidores para o 37º Congresso Brasileiro de Treinamento e
Desenvolvimento - CBTD/2022

EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - CBTD 2022

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna público o Edital de seleção para participação no 37º Congresso Brasileiro de Treinamento e
Desenvolvimento - CBTD 2022 que visa proporcionar atualização e capacitação profissional para a área de Gestão de Pessoas na Unifesp.
O presente Edital oferta o número de 03 vagas para participação no 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO - CBTD 2022.
37º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento - CBTD 2022
Data: 22, 23 e 24 de junho - 2022
Local: Pro Magno, Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras - Casa Verde - São Paulo
Programação: https://abtd.com.br/eventos/cbtd-2022/programacao
Este ano a temática do Congresso está voltada com a nomenclatura de "Parque de Experiências" que promoverá palestras com
autores renomados, mais de 30 salas de experiências com diversas temáticas atuais para promoção de educação/treinamento e interações
junto as diversas oficinas práticas.
Durante os últimos 2 anos, decorrente do cenário decretado como estado de calamidade pública em saúde - COVID19 não ocorreram
treinamentos/capacitações voltados para área de Gestão de Pessoas em formato presencial. Evidencia-se, que mesmo diante das diversas
tecnologias ofertadas para treinamentos, é fato que o distanciamento social ocasiona um risco para o aprendizado, pois cada indivíduo possui e
apresenta uma maneira própria de aprender e adquirir conhecimento. Neste contexto a área de Gestão de Pessoas é o setor estratégico na
promoção/condução/orientação para ofertar Treinamentos aos servidores de nossa instituição, tornando-se assim de extrema importância a
qualificação desses profissionais.

1.

DAS INSCRIÇÕES
1.1 Para participar da seleção deste Edital, o(a) candidato(a) deverá acessar o link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwLVSt6C4tPo90Aamm2QKVJCSoVWg7GgaYSE8Lm5dG8ITxQ/viewform

1.2 Ler e aceitar as regras, condições e regulamentos descritos neste Edital, responsabilizando-se civil e criminalmente pela
veracidade dos dados fornecidos ao declarar e preencher todos os requisitos.
1.3 As inscrições deverão ser realizadas, impreterivelmente, até às 13 horas do dia 01/06/2022.
1.4 Poderão se inscrever o(a)s servidores(as) que atuam na área de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Paulo.
2.

DA SELEÇÃO/RESULTADO

2.1 A seleção do(a)s candidatos(as) será realizada pela Diretoria do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas e pela
Coordenação da Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento de Carreiras.
2.2. Se houver candidato(a)s acima do número de vagas ofertadas será realizado agendamento de entrevista por
videoconferência - Google Meet, previsto para o dia 02/06/2022, a partir das 09 horas, na qual será encaminhado o link para o e-mail
informado pelo candidato(a) no ato da inscrição, para comparecer, impreterivelmente, no horário divulgado, sob pena de cancelamento da
inscrição.
2.3 Os critérios para seleção do(a) candidato(a) através da entrevista serão associados em conjunto com a análise da ficha de
inscrição, experiência profissional na área de treinamento e forma de aplicação do conteúdo, considerando as competências comportamentais

do(a) candidato(a) na entrevista.
2.4 O resultado será divulgado em 02/06/2022, a partir das 20 horas, em conjunto com este Edital no site: Editais DDP

3.

DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO

3.1 O(A)s servidores(as) selecionados assumem o compromisso de comparecer e participar do 37º Congresso Brasileiro de
Treinamento e Desenvolvimento nos dias 22, 23 e 24 de junho 2022.
3.2 Haverá apenas pagamento da taxa de inscrição, não havendo pagamento de quaisquer outro tipo de despesa, como:
transporte, diárias e passagens, alimentação, hospedagem, sendo que as custas para adesão ao Congresso serão de responsabilidade dos(as)
candidatos(as) selecionados(as).
Congresso.

3.3 Os(As) servidores(as) selecionados(as) assumem o compromisso de multiplicação do conhecimento adquirido pelo
3.4 A forma de contrapartida será baseado no PDP-2022, na seguinte forma:

a) Elaboração de Treinamento para multiplicação do conhecimento adquirido no Congresso em conjunto com a Coordenadoria
de Avaliação e Desenvolvimento de Carreiras (CADC).
b) Participação especial na Comissão de Desenvolvimento (Resolução 01/2022-ConPessoas)
necessidades - PDP 2022/2023. (Agosto/Setembro).

para o levantamento de

c) Participação especial na comissão da VII - Semana do Servidor(a) Público(a) - 2022. (Setembro/Outubro)
3.5 Obter autorização de sua chefia imediata para participação no Congresso e afastamento do trabalho nas datas do Congresso.
3.6. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá realizar a inscrição no Congresso, impreterivelmente, no dia 03/06/2022 sob
orientação do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas/CADC.

4.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 A execução e participação do(a)s candidato(a)s selecionado(a)s no referido congresso está condicionada ao andamento
regular do processo SEI 23089.014445/2022-63 que trata da execução orçamentária destinada para o pagamento das inscrições. E caso, o
referido processo seja fracassado, o referido Edital torna-se automaticamente cancelado.
4.2 Os casos omissos serão tratados pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas e Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas.
Marli Kiyomi Tetuya Fortunatti
Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
Propessoas/Unifesp
(PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº. 2920; DOU DE 02/08/2021)
Documento assinado eletronicamente por Marli Kiyomi Tetuya Fortunatti, Diretor(a) de Departamento, em 29/05/2022, às 15:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 1129636 e o código CRC 7A5DFA42.

Rua Sena Madureira 1500 Térreo - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - http://www.unifesp.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.015248/2022-61

SEI nº 1129636

