
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP

  

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas

  

  

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas – PNDP, instituída pelo Decreto n.º 9.991,
de 28/08/2019, tem por objetivo promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas
competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

  

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP é um instrumento dessa política, é um
planejamento anual em que devem ser registradas todas as necessidades de desenvolvimento
dos servidores, com previsão de serem executadas no ano seguinte ao do Planejamento.

  

A elaboração do PDP é coordenada pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento da
Progep.

  

Planos de Desenvolvimento de Pessoas já elaborados e consolidados no âmbito da UFVJM:

    
    -  2023 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas - Após o 1º Ciclo de Revisões   
    -  2022 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas   
    -  2021 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas   
    -  2020 - Plano de Desenvolvimento de Pessoas   

  

    

 1 / 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ozxwv3gr0feobKm73gnOJkICyJc087lU2U1ct4qunZ8/edit?usp=sharing
http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9188&Itemid=7
http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8314&Itemid=7
http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8227&Itemid=7
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    -  Revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas  

  

Enquanto planejamento, o PDP pode ser alterado, obedecendo-se prazos e critérios
específicos. A revisão do PDP da UFVJM é coordenada pela Divisão de Capacitação e
Desenvolvimento da Progep, conforme normas e orientações do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (SIPEC) / Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho /
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

  

    
    -  Prestação de Contas mensal do Plano de Desenvolvimento de Pessoas  

  

Em atendimento ao artigo 18 da Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21 de 1º de
fevereiro de 2021, a Divisão de Capacitação e Desenvolvimento, publica uma planilha com as
despesas mensais relativas às Necessidades de Desenvolvimento cadastradas no PDP:

  

Planilhas de prestação de conta mensal:

  

2023 - Planilha de prestação de contas mensal

  

2022 - Planilha de prestação de contas mensal

  

2021 - Planilha de prestação de contas mensal

  

    
    -  Relatório Anual de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/188NCW-6lcaax_Vc0PfWn2K-neHPPY8vF/edit#gid=371558386
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PSgs-bf3wC4EtB5yRzYJpnxIbsVJXvEC/edit#gid=371558386
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjgKs_eLiZh1mIleIz4VBkvTo73zqCSm/edit?usp=sharing&ouid=118008105834009948481&rtpof=true&sd=true
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Em atendimento ao artigo 23 da Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21 de 1º de
fevereiro de 2021, a Divisão de Capacitação e Desenvolvimento, publica um Relatório Anual de
Execução do PDP, a partir do ano de 2022:

  

2022 - Relatório Anual de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP

  

    
    -  Base legal  

  

A legislação em vigor estabelece alguns critérios para a realização de atividades de
capacitação e desenvolvimento dos servidores, bem como para a concessão de licenças e
afastamentos que estejam relacionados a essas ações:

  

Decreto n.º 9.991, de 28/08/2018  que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoas.

  

Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021 , orientações
quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de
agosto de 2019.

  

Resolução CONSU n.º 21, de 13/12/2019  que regulamenta a aplicação do Decreto n.º 9.991,
de 28/08/2019.

  

Nota Técnica SEI n.º 70582019//ME  Esclarecimentos e uniformização acerca da aplicabilidade
da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o Decreto nº 9.991,
de 2019 e da Instrução Normativa Nº 201, de 11 de setembro de 2019.
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http://www.ufvjm.edu.br/rh/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9872&Itemid=7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9991.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23103
http://www.ufvjm.edu.br/formularios/doc_view/8816-.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19912
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Ofício-circular nº 20/2019/DAJ/COLEP/CGGP/SAA-MEC

  

    
    -  Plancap - Plano de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em
Educação da UFVJM   

  

O Plancap foi o Plano de Desenvolvimento da UFVJM direcionado aos servidores
Técnico-Administrativos em Educação, que vigorou no período de 2019 a  2012.

  

  

Acesse aqui os documentos do Plancap
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https://institucional.ufrrj.br/codep/files/2020/05/Of%C3%ADcio-Circular-n%C2%BA-20_2019-MEC.pdf
http://www.ufvjm.edu.br/rh/documentos/cat_view/622-plancap.html

