
Recepção de novos servidores: 
orientações para gestores

DP, DDRH e PRODIRH

UFG/2015

1



Capacitação
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Objetivos desta apresentação

- Mostrar a importância da capacitação dos- Mostrar a importância da capacitação dos

servidores TAEs

- Apresentar diferentes modalidades de

capacitação para servidores TAEs ofertadas

pelo DDRH/UFG
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Política de capacitação visa à/ao …

*
• Excelência e melhoria da qualidade dos serviços

prestados pela UFG

*
• Cumprimento dos objetivos institucionais

*
• Cumprimento dos objetivos institucionais

*
• Desenvolvimento integral dos servidores: 

qualidade de vida e realização profissional
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Adequação do 
Plano Anual de Capacitação (PAC)

Decretos: 

- no 5.707/2006 (PNDP); 

- no 5.825/2006 (PDIC - PCCTAE)

- Planejamento: U/O - SPGE
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Decreto no 5.707/2006

Gestão por competência: gestão da capacitaçãoGestão por competência: gestão da capacitação

orientada para o desenvolvimento do conjunto

de conhecimentos, habilidades e atitudes

necessárias ao desempenho das funções dos

servidores, visando ao alcance dos objetivos da

instituição
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Premissa: desenvolvimento permanente
dos servidores

Ingresso Aposentadoria

Capacitação/
Qualificação

Ingresso Aposentadoria
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Modalidades de capacitação

Ações propostas pelo DDRH/UFG

Ações propostas pelas demais

Tipo 1

Ações propostas pelas demais
unidades/órgãos

Apoio às iniciativas individuais de 
capacitação
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Tipo 2

Tipo 3



Modalidades de capacitação

Ações propostas pelo DDRH/UFG

Ações propostas pelas demais

Tipo 1

Projeto:Ações propostas pelas demais
unidades/órgãos

Apoio às iniciativas individuais de 
capacitação
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Tipo 2

Tipo 3

Projeto:
Edital de Chamada



Tipo 1 –Ações propostas pelo DDRH/UFG

- Contempla as demandas de formação de- Contempla as demandas de formação de

competências individuais e organizacionais

de cunho geral.

Ex: Desenvolvimento Gerencial e Seminário

de Integração do Servidor TAE ao Serviço

Público.
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Tipo 2 – Ações propostas pelas demais unidades/
órgãos

- Contempla a formação de competências

específicas dos diversos cargos eespecíficas dos diversos cargos e

ambientes organizacionais presentes na

instituição.

Ex: Conservação Preventiva de Acervos

Bibliográficos (BC/UFG) e Abordagem

Prática em Hematologia (ICB/UFG).
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Tipo 3 – Apoio às iniciativas individuais de 
capacitação

- Pretende incentivar e oportunizar ao

servidor a participação em eventos deservidor a participação em eventos de

capacitação externos à UFG.

Ex: capacitação em escolas de governo ou

outras instituições públicas ou privadas,

apoio/subsídio apresentação de artigos

científicos.
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Análise de Necessidades de Capacitação
U

/O
- Planejamento

- Necessidades
vinculadas aos
objetivos
institucionais

D
D

R
H

/U
FG

- Tabulação e 
análise SPGE

- Demandas
Administração

- Definição de institucionais

- SPGE

D
D

R
H

/U
FG

- Definição de 
prioridades

- Análise
considerada em
todas
modalidades
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