MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Esplanada dos Ministérios, Bloco “L” Anexo I, 3º Andar, sala 300 –
CEP: 70047-900 - Brasília/DF Tel.: (61) 2104.8320 – Fax: (61) 2104.9161
Ofício Circular nº 005/2006/CGGP/SAA/SE/MEC
Brasília, 12 de junho de 2006.

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)
DIRIGENTES DE RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Assunto: Seminário com as Comissões de Enquadramento das IFE visando à
conclusão da 2ª fase do enquadramento no PCCTAE.

Senhores Dirigentes,
1-

A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/MEC estará realizando um
evento que deverá reunir os presidentes das Comissões de Enquadramento das
Instituições Federais de Ensino – IFE, onde serão abordados assuntos relativos à
finalização da 2ª etapa do enquadramento, no dia 23 de junho de 2006, no auditório
do Edifício Sede do Ministério da Educação, em Brasília.

2- Visando dar maior publicidade a esta ação, o evento será transmitido,
simultaneamente aos demais componentes das Comissões de Enquadramento pelo
sistema ADI – Ambiente de Debate Interativo, no qual as imagens do evento serão
transmitidas pela internet, através do site: http://adi.proinfo.mec.gov.br/ . Os requisitos
necessários para visualizar as imagens através do computador são: 256MB de
Memória RAM, Processador Celeron 1.0 ou equivalente, Pluggin “Windows Media
Player ”.
3- A dinâmica do evento será realizada segundo a seguinte metodologia:
Horário
9h – 10h30min

Atividade
Apresentação do tema pelos técnicos da CGGP/MEC

10h30min – 12h
12h – 14h
16h – 18h

Resposta às questões formuladas pelos presentes
Envio de questionamentos através de e-mail
Respostas aos questionamentos enviados por e-mail

4- Solicitamos que cada um dos participantes do evento traga consigo cópia das Leis
nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e 11.232, de 23 de dezembro de 2005; além das
Notas Técnicas expedidas por esta CGGP/MEC e dos Guias de Procedimento para
Enquadramento na 1ª e 2ª fases do PCCTAE. Este material poderá ser obtido no link
“documentos” na página do Canal CGGP: www.mec.gov.br/canalcggp.
5- Solicitamos ainda, que os Coordenadores da Comissão de Enquadramento que irão
participar presencialmente do Seminário confirmem presença pelos e-mails
maria.galarraga@mec.gov.br ou daniela.calvet@mec.gov.br.
6- Informações adicionais poderão ser solicitadas pelos e-mails acima mencionados.

Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

