
A3 - Viabilizar a 
qualificação dos 
servidores dos 

diversos ambientes 
organizacionais da 

UFG. 

SOCIEDADE 

PROCESSOS 

APRENDIZAGEM 

PROPOSTA DE VALOR: Consolidar o DDRH como referência na promoção do 
desenvolvimento de pessoas no serviço público. 

Mapa Estratégico - DDRH 

 

VISÃO: Ser referência na promoção do desenvolvimento de pessoas no serviço público. 
 

VALORES 

MISSÃO 
Contribuir com o desenvolvimento humano de servidores, por meio de ações na área de 
gestão de pessoas, realizando as atividades de provimento, capacitação e avaliação, na 

perspectiva do crescimento coletivo. 

Respeito, Solidariedade, Ética, Transparência e Responsabilidade. 

Legenda: S – Perspectiva Social  P – Perspectiva de Processos  A – Perspectiva de Aprendizado  F – Perspectiva Financeira 

A1 - Capacitar os 
servidores públicos 

dos diversos 
ambientes 

organizacionais. 

S1 - Participar da 
organização do 

Concurso Público 
para Servidores 

Técnico-
Administrativos da 

UFG. 

P1 - Coordenar o 
processo de 
avaliação de 

desempenho dos 
servidores Técnicos 
Administrativo em 
Educação  (TAE's) 

da UFG. 

PEP  2013 - 2017 

Macro Objetivo: Promover a eficiência e a eficácia na área de gestão de pessoas. 

A2 - Implantar o 
projeto de 

dimensionamento 
de servidores TAE’s 

da UFG. 

S2 - Analisar os 
aspectos formais e 

legais dos 
processos de 

Concurso Público 
para 

Docentes/UFG. 

P2 - Analisar e 
emitir parecer 

sobre os processos 
de Incentivo à 

Qualificação dos 
servidores TAE's da 

UFG. 

P3 - Coordenar o 
processo de 
avaliação do 

Estágio Probatório 
dos servidores 
TAE's na UFG. 

A4 - Implementar o 
Plano Anual de 

Capacitação para 
os servidores da 

UFG. 

S3 - Apoiar na 
solução das 

situações-problema 
em saúde mental e 
qualidade de vida 

S4 - Coordenar o 
programa PRO-

QUALIFICAR 
graduação. 

P4 -  Analisar os 
processos de 

redistribuições dos 
Servidores Técnico-

Administrativos. 

P5 - Analisar os 
processos 

referentes às 
solicitações de 
Licença para 

Capacitação dos 
servidores  TAE's da 

UFG. 

P6 - Coordenar a 
movimentação 

interna do servidor 
TAE. 

P7 - Analisar e 
emitir parecer 

sobre os processos 
de Progressão por 
Capacitação dos 

servidores TAE's da 
UFG. 


