MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Ofício-Circular nº. 007 /2004/MEC/SE/SAA/CGGP

Brasília-DF, 3 de novembro de 2004

Aos Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino / MEC,

1.
Enviamos em Ofício-Circular nº 006 de 28 de setembro de 2004,
formulário para o levantamento do perfil das áreas de gestão de pessoas das IFE, que
deveriam ser respondidos e encaminhados à CGGP/MEC até o dia 5/10, durante a
realização da mesa redonda sobre o plano de carreira dos técnico-administrativos em
educação.
2.
Estamos enviando a planilha com resultados parciais deste
levantamento e solicitando: que as IFE que não responderam à pesquisa o façam o mais
breve possível para o endereço eletrônico cggp@mec.gov.br; que sejam conferidos os
dados de cada Instituição constantes na planilha e que todas enviem os formulários
preenchidos por via eletrônica, para que possamos trabalhar os dados de forma mais
facilitada.
3.
Estamos organizando um conjunto de atividades que ocorrerão
entre novembro de 2004 e fevereiro de 2005 tendo como objetivo o repasse das
informações sobre a implantação do Plano de Carreira, dentre elas destacamos: uma
teleconferência para a formação de multiplicadores e potencias quadros para comporem as
comissões de enquadramento e Interna supervisora; um seminário nacional sobre a
política de capacitação e avaliação de desempenho dos servidores das IFE no período de
1º a 4 de dezembro; reuniões de treinamento regionais com data provável para início na
segunda quinzena de janeiro. Estaremos enviando nos próximos dias o detalhamento do
Seminário e da preparação da teleconferência.
4.
Solicitamos que as dúvidas mais freqüentas apresentadas em
torno da implantação da carreira sejam enviadas ao endereço eletrônico acima mencionado
para que possamos preparar a teleconferência a partir das necessidades concretas.
Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES- NINA
COORDENADORA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
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