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Circular n° 002/2017/DP/UFG 

 

Goiânia, 04 de setembro de 2017. 

  
Ao 
Magnífico Reitor, Pró-Reitores, Chefes de Unidades Acadêmicas Especiais, Diretor do CEPAE, 
Diretores(as) de Unidades Acadêmicas, Regionais e Diretores(as) de Órgãos da UFG. 
 
 
Assunto: Informa expediente PRODIRH, DP, DDRH, SIASS no período de 11 a 15/09/2017. 
 
 
 Prezados Senhores, 

 
 
1. A Universidade Federal de Goiás, sediará o XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE 
DIRIGENTES DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 
– ENDP 2017, com o tema central: "Oportunidades e Desafios da Gestão de Pessoas nas IFEs". Esse evento 
é promovido pela Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal – CNDP, cuja realização estará sob a 
responsabilidade da Universidade Federal de Goiás – UFG, com o apoio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG e Instituto Federal Goiano - IFGoiano, que ocorrerá no período de 12 a 
15 de setembro de 2017, no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal/UFG - Campus 
Samambaia, Goiânia/GO. 
 
2. Ao longo dos últimos 37 anos, o ENDP se constituiu no principal evento nacional do sistema 
federal de ensino, oferecido a todos os dirigentes e técnicos de Recursos Humanos das Instituições Federais 
de Ensino vinculadas ao MEC, no qual são debatidos relevantes temas da área de pessoal. Este expediente 
tem o objetivo de convidá-los para a cerimônia de abertura, que será no dia 12 de setembro de 2017, às 
19h, no Centro de Cultura e Eventos/UFG. 
 
3. À oportunidade, tendo em vista a relevância e envergadura desse evento, informamos que 
todos os servidores da PRODIRH, DDRH, DP e SIASS, estarão integralmente voltados para a realização e 
participação XXXVII ENDP, portanto, não haverá expediente normal para atendimento no período de 11 a 
15/09/2017, retornando ao atendimento normal em 18/09/2017. 
 
4. Na PRODIRH, o expediente ocorrerá da seguinte forma: Normal nos dias 11 e 12/09; de 
forma parcial nos dias 13, 14 e 15/09, conforme especificações a seguir: a Recepção e recebimento de 
atestados ocorrerá no dia 14/09, das 7h às 13h. Na Coordenação de Organização, Sistemas e Métodos e a 
Coordenação Administrativa: não haverá expediente. Na Coordenação de Planejamento e na 
Coordenação de Informações Institucionais: haverá expediente normal. Na Coordenação de seleção: a) 
Contratação de Professor Substituto e Visitante: haverá expediente normal, exceto na sexta-feira (15/09); b) 
Seleção de Docentes Efetivos: expediente normal; c) Movimentação de Pessoal (Remoção e Redistribuição) 
não haverá expediente. 
 No DP, terá um servidor de plantão na Seção de Cadastro, para atendimento exclusivamente 
aos candidatos a posse e contrato de professor substituto, outras demandas deverão ser solicitadas pelos e-
mails: dp@ufg.br ou financeira.dp@ufg.br.  

No DDRH, o atendimento será apenas na Coordenação de Provimento e Movimentação 
(CPM/DDRH/UFG) para deliberações pertinentes àquele setor. 
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No SIASS, o expediente ocorrerá da seguinte forma: NUEST (Núcleo de Estudos em Saúde 
do Trabalhador) e Equipe de saúde e segurança (engenharia e medicina do trabalho): não haverá 
expediente. Serão realizadas apenas as visitas técnicas já previamente agendadas; Equipe de Atenção à 
saúde e Qualidade de Vida (psicologia e assistência social): o expediente será normal, exceto na terça-feira 
12/09/2017, dia em que a equipe estará em atividade no ENDP; Coordenação administrativa: haverá 
apenas recepção de documentos = segunda a sexta das 8h as 12h e 13h as 16h; Equipe de perícias: a 
recepção de atestados ocorrerá de segunda a sexta das 8h as 12h e 13h as 17h, e as perícias singulares serão 
realizadas na segunda, terça e quarta-feira das 14h as 17h. Não haverá perícia por junta no período de 11 a 
18/09/2017. 

 
5. Contamos com a colaboração na divulgação e compreensão de todos. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

 

 

Geci José Pereira da Silva 
Pró-Reitor da PRODIRH/UFG 

 

Maruska Vaz Sansaloni 
Diretora do Departamento do Pessoal 

Presidente da Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal - CNDP 
 

 

 


