
Elaboração do
PDP 2023



Novidades do PDP 2023 
· Etapa de levantamento de necessidades de desenvolvimento sistematizado no Portal SIPEC; 

· Elaboração do PDP de maneira distribuída entre representantes de equipes (servidores),
chefias e Unidades de Gestão de Pessoas;

· Ajustes nos perfis;

· Criação do perfil de “Chefia” no Portal SIPEC;

· Reformulação das perguntas sobre as necessidades de desenvolvimento; 

· Campos de preenchimento mais objetivos e autoexplicativos; e 

· Possibilidade de indicação de unidades organizacionais  pela Unidade de Gestão de Pessoas.

·  Fonte: Guia  de Elaboração PDP 2023



PDP 2023 
Etapa de levantamento de necessidades de
desenvolvimento sistematizado no Portal SIPEC

No PDP 2023 não utilizaremos o SIGA, as ações de desenvolvimento
serão cadastrada diretamento no portal SIPEC. 

Teremos três atores envolvidos :

Elaboração do PDP de maneira distribuída entre representantes de
equipes (servidores), chefias e Unidades de Gestão de Pessoas;

Representante de Equipe;

Chefia;

Unidade de Gestão de Pessoas

·  Fonte: Guia  de Elaboração PDP 2023



Cada setor , Pró-reitoria e órgão suplementar deve indicar, por processo SEI,  os
servidores (Técnico e Docentes) para atuar como representantes de equipes.

Qual o papel de cada
ator no PDP 2023 ? 

O Representante deve ouvir sua equipe à respeito das
necessidades de desenvolvimento existentes. Caberá aos
representantes o registro das ações no Portal SIPEC,  para
isso deverá utilizar o forms para identificação de
necessidades de desenvolvimento.

Fique atento ao prazo ! As necessidades devem ser
cadastradas no Portal SIPEC até  09/09/2022.

·  Fonte: Guia  de Elaboração PDP 2023



A Chefia é quem que lidera, direta ou indiretamente, a equipe de trabalho que identificou
necessidades

Qual o papel de cada
ator no PDP 2023 ? 

- ponderar sobre as necessidades identificadas da equipe,
classificando a frequência com que elas ocorrem e o nível
de resultado que elas podem produzir se forem atendidas

-ponderar sobre a validade/pertinência destas
necessidades e indicar se devem seguir para análise da
unidade de gestão de pessoas

O chefe deve acessar o portal SIPEC para validar as
ações cadastradas pelos representantes de equipe, até
o dia 16/09/2022

·  Fonte: Guia  de Elaboração PDP 2023



Unidade de Gestão de Pessoas, a CDP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas /PROGEPE

Qual o papel de cada
ator no PDP 2023 ? 

- consolidar necessidades validadas que tenham escopo
aproximado;

- priorizar quais necessidades entrarão no PDP do órgão/da
entidade;

Encaminhar para as próximas etapas!

·  Fonte: Guia  de Elaboração PDP 2023



Cadastro portal SIPEC 

Acesse o site: https://portalsipec.servidor.gov.br/

Posicione o mouse sobre o ícone no canto superior direito do site. Irá aparecer uma caixinha
com suas opções. Clique em “+ Cadastre-se”



Cadastro portal SIPEC 

Acesse o site: https://portalsipec.servidor.gov.br/

A seguir, deverá informar em qual categoria se encaixa conforme as opções apresentadas: (Escolha
“Servidor federal”).



Cadastro portal SIPEC 

O servidor será encaminhado para a página de login do SIGAC. Lá, deverá informar o CPF e a mesma
senha utilizada para acessar o SIGAC

Confirme e complemente os dados faltantes. Após, confirmar/finalizar. Você irá
redirecionado para a página do SIPEC.



Acesso ao Portal SIPEC
após habilitação





Na resposta a  essa pergunta, informe a melhor descrição que identifica o
conjunto de agentes que apresentam essa necessidade, seja indicando cargo,
carreira, função delesou outra informação que o conjunto de agentes tenha em
comum, como por exemplo : Atuar em determinada área ou trabalhar com
determinado serviço, projeto, programa ou politica, O importante é que a partir
dessa informação, tenha se clareza sobre o publico dessa necessidade. 







PÓS-DOUTORADO - Aprofundar e/ou atualizar conhecimentos científicos, aprimorar habilidades de
pesquisador e acadêmicas, desenvolver pesquisas e projetos científicos em instituições no exterior
ou no país.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - Aprofundar a formação científica de
pesquisadores em áreas específicas do conhecimento aperfeiçoando habilidades com vistas ao
planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira, por meio da participação em
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

EVENTO - Aperfeiçoar o conhecimento, trocar experiências, transmitir habilidades, compartilhar
informações para impulsionar o desempenho no ambiente de trabalho com vistas ao planejamento
institucional e consecução dos objetivos organizacionais.

Participar de ações de desenvolvimento, cursos conjugados com atividades práticas em posto de
trabalho, elaboração de dissertação de mestrado, tese de doutorado ou trabalho de conclusão de
curso de graduação ou especialização (Licença para Capacitação)



PRAZOS
09/09/2022 - Cadastrar as necessidades no SIPEC
16/09/2022  - Validação pela chefia
25/09/2022 - consolidação UGP
28/09/2022 - Aprovação do PDP
30/09/2022 - Envio ao SIPEC
10/11/2022 - ENAP
30/11/2022 - Homologação PDP SIPEC


