
 
 

INFORMATIVO 
 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP/2020 

Levantamento das Ações de Desenvolvimento – LAD 
 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, atendendo ao Decreto 

N° 9.991 de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n° 8.112/90, quanto a licenças e 

afastamentos para ações de desenvolvimento, bem como as orientações da 

Instrução Normativa N° 201 de 11 de setembro de 2019 do Ministério da Economia, 

convoca todas as Unidades do Instituto Federal de Sergipe para participar 

da construção do Levantamento das Ações de Desenvolvimento – LAD, 

com a finalidade de elencar as necessidades e ações de desenvolvimento dos 

servidores para elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP/IFS 

2020.   

Inicialmente, o Gestor consulta os servidores de sua unidade e juntos 

planejam quais Ações de Capacitação desejam executar em 2020.  

Após a coleta dos dados, o Gestor deverá preencher a planilha enviada para 

todos os gestores do IFS pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP/PROGEP e encaminhá-la até às 23h59min. do dia 08/10/2019.  

Para enviar a planilha preenchida é necessário que o Gestor faça o upload 

da mesma por meio do link: https://forms.gle/bmWZpKtXSKWMm8ux6                                               

Esclarecemos que o objetivo deste levantamento consiste em realizar o 

planejamento para execução das ações de capacitação para o exercício de 2020. 

Ação de desenvolvimento ou capacitação corresponde a toda e 

qualquer ação voltada para o desenvolvimento de competências, organizada de 

maneira formal, realizada de modo individual ou coletivos, presencial ou a 

distância, com supervisão, orientação ou tutoria. 

https://forms.gle/bmWZpKtXSKWMm8ux6
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Público alvo das ações: Técnico-Administrativos em Educação e Docentes 

efetivos do quadro de pessoal do IFS. 

Período de preenchimento da planilha: 02/10 a 08/10/2019. 

Período de Consolidação pelo DDP: 09/10 a 14/10/2019. 

Data final para envio do PDP/IFS ao Órgão Central do SIPEC, via 

sistema: 15/10/2019. 

Dúvidas? Enviar e-mail para: ddp.progep@ifs.edu.br ou ligar para 79-

3711-1417 (Falar com Elissandra). 

FLUXO DAS ETAPAS DO PDP/IFS/2020 

      

           

            

            

            

            

     

 

FLUXO DOS PRAZOS PDP/IFS/2020 

 

            

            

            

            

            

   

 

José Espínola da Silva Júnior 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

SIAPE 1200715 

Servidor e Gestor 

definem as ações 

de capacitação da 

unidade. 

Gestor preenche 

em planilha 

divulgada pelo 

DDP/PROGEP as 

ações levantadas 

por sua unidade. 

DDP/PROGEP elabora o 

PDP com base nas ações 

de capacitação enviadas 

pelas unidades e submete 

a aprovação da 

autoridade máxima do 

IFS. Após aprovação, 

encaminha ao órgão 

central do SIPEC. 

02/10 a 

08/10/2019 

Período de envio do 

LAD pelo Gestor 

 

09/10 a 

14/10/2019 

Período de 

consolidação das 

ações enviadas ao 

DDP 

15/10/2019 

Prazo final para 

envio do 

PDP/IFS/2020 

ao órgão central 

do SIPEC, via 

sistema 
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