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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS - PROPESSOAS

O�cio nº 52/2020/PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS - PROPESSOAS

São Paulo, 24 de abril de 2020.

Aos Diretores Acadêmicos dos Campi, Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos
Técnicos Administra�vos em Educação (CIS) da Unifesp

  

Assunto: Encaminhamento de Minuta do PDP.

 

  

Senhores Diretores(as) e Coordenadores(as), Representante da CPPD e EPE,

 

 

Cumprimentando-os(as) cordialmente, em cumprimento aos norma�vos mais recentes estabelecidos pelo Ministério da Economia, notadamente
o Decreto nº 9.991/2019 e a Instrução Norma�va nº 201/2019, informamos a todos que está em processo de elaboração o Plano de Desenvolvimento de
Pessoas (PDP), por parte Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas), órgão competente para questões dessa natureza no âmbito da Universidade Federal
de São Paulo.

Algumas medidas já vêm sendo tomadas para o cumprimento dos norma�vos mencionados - a exemplo do edital para afastamento dos
servidores, aprovado na reunião do Conselho de Gestão com Pessoas (ConPessoas) de 17 de dezembro de 2019. A minuta de PDP apresentada aqui foi objeto de
deliberação no ConPessoas ocorrido no dia 24 de abril de 2020, quando os conselheiros, de maneira unânime, manifestaram a necessidade de maior reflexão
sobre o teor do documento, antes da sua aprovação.

Assim, encaminhamos aos(as) Diretores(as), Coordenadores(a) e Representantes indicados para oportuna submissão aos respec�vos Conselhos
de campus e reuniões de comissão e solicitamos que sejam encaminhadas dúvidas e/ou sugestões de alteração por meio desse Processo SEI.

A ProPessoas encaminhará as propostas para deliberação na próxima reunião do ConPessoas, com previsão para acontecer no próximo dia 29 de
maio de 2020.

Contamos com a importante par�cipação de todos na construção do referido documento.

 

Atenciosamente,

 

 

ELAINE DAMASCENO

Pró-Reitora de Gestão com Pessoas

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Elaine Damasceno, Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas, em 24/04/2020, às 16:56, 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 clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0293526 e o código CRC 573605A6.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.107174/2020-27 SEI nº 0293526
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