MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Ofício-Circular nº. 009 /2004/MEC/SE/SAA/CGGP

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004

Aos Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais
de Ensino / MEC,

1.
Buscando dar maior aproximação na relação entre esta
Unidade Setorial de Recursos Humanos e suas seccionais; e assim
sedimentar nossa relação institucional o Ministério da Educação – MEC está
inaugurando a sua rede de comunicação direta com as suas Instituições
Federais de Ensino – IFE com o objetivo de melhorar a circulação de
informações referentes a gestão de pessoal.
2.
Estamos disponibilizando um endereço eletrônico
redecggp@mec.gov.br onde já se encontram cadastrados todos os
dirigentes de RH das IFES conforme dados constante do Catálogo do
SIPEC, para atualização de seus dados, acesse nossa rede ou pelos
telefones 61 2104 8322 – 61 2104 8375.
3.
Firme neste propósito de integração da rede do MEC,
estamos organizando um conjunto de atividades que ocorrerão entre
dezembro de 2004 e fevereiro de 2005 tendo como objetivo o repasse das
informações sobre a implantação do Plano de Carreira, dentre elas
destacamos:
a. uma teleconferência, em dezembro/2004, para a
formação de multiplicadores e potenciais quadros

para comporem as comissões previstas no Projeto
de Lei nº. 4.177/2004 ;
b. um seminário nacional sobre a política de
capacitação e avaliação de desempenho dos
servidores das IFE, na primeira quinzena
de
fevereiro;
c. reuniões de treinamento regionais com data
provável para início na segunda quinzena de janeiro.
4.
Estaremos enviando nos próximos dias o detalhamento do
Seminário e da preparação da teleconferência. Portanto, gostaríamos de
contar com o empenho e o apoio dos Senhores Dirigentes, para a
organização da Teleconferência, no sentido de que:
a) Enviem em caráter de urgência, pelo nossa rede, as
principais dúvidas a respeito do PL para a estruturação do conteúdo da
mesma;
b) Informem a situação de sua instituição em relação à
recepção da Teleconferência, os equipamentos necessários são uma
antena e um receptor de satélite analógico.
5.
Solicitamos ainda um retorno do recebimento desta
informação até 24/11 para confirmarmos a formação da rede de
comunicação.
Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES – NINA
COORDENADORA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

