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                                                                               João Pessoa, 23 de junho de 2020.

Aos (Às) Gestores (as) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Assunto: Levantamento das necessidades de desenvolvimento de pessoas para 2021.

                    Senhores(as) Gestores(as),

 1. Cumprimentando-os (as) cordialmente e, considerando o disposto no Decreto nº 9.991/2019, de 28 de agosto de 2019, que trata da

Polí ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, informamos acerca da necessidade de preenchimento dos dados requeridos no

levantamento de necessidades de desenvolvimento de pessoas para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas deste

Instituto Federal (PDP), para o ano de 2021.

2. Nesse sen do, faz-se necessário que cada gestor (Pró-Reitor, Diretor, Chefe de Departamento e Coordenador) das unidades/setores

do IFPB preencham o formulário eletrônico com a previsão das necessidades de desenvolvimento ins tucionais do seu respec vo

setor. Assim, sugerimos a realização de reuniões prévias com sua equipe para que sejam iden ficadas as demandas, bem como para

que sejam definidas as prioridades das necessidades de desenvolvimento.

3. Desta forma, após o preenchimento do formulário específico que foi encaminhado para o e-mail  ins tucional dos gestores, as

respostas registradas, em um segundo momento, deverão ser revisadas pelos Diretores Gerais dos campi, pelos Pró-Reitores e

Diretores Sistêmicos para, posteriormente, encaminharem à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas para compilação, a qual, ao fim,

 submeterá o resultado à apreciação do Magnífico Reitor. O formulário eletrônico estará disponível para preenchimento até o dia

0 3 /0 7 /2 0 2 00 3 /0 7 /2 0 2 0 .

4. Complementarmente, informamos que encaminhamos para o e-mail  ins tucional dos gestores, orientações relacionadas ao referido

levantamento, como também o l ink para preenchimento do formulário eletrônico.

5. Por fim, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários.

 Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

DANI EL VI TO R DE O LI VEI RA NUNESDANI EL VI TO R DE O LI VEI RA NUNES

Diretor Geral de Gestão de Pessoas - Substituto
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