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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

MEMORANDO CIRCULAR Nº 649/2022 - SRH (11.04) 
(Identificador: 202624417) 
 
Nº do Protocolo: 23111.033767/2022-51

Teresina-PI, 14 de Julho de 2022.
 

Ao grupo: CHEFES DE DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS, DIRETORES DE CENTROS TERESINA,
RESPONSÁVEIS (C, V, S) - PRÓ-REITORIAS, SUPERINTENDENTES, CHEFE DE GABINETE E VICE-
REITORIA.
 

Título: Solicitação de dados do da chefia e do representante da equipe de trabalho - PDP 2023.

Senhores(as) Dirigentes,
 
 
 
 
Considerando a iminência do início do preenchimento do Plano de Desenvolvimento de Pessoas -
PDP para o ano de 2023, a Superintendência de Recursos Humanos solicita a todas as unidades
administrativas e acadêmicas do Campus Ministro Petrônio Portella (Reitoria, Chefias dos
Departamentos, HU, HVU, Pro-Reitorias, BCCB, PREUNI, SCS, STI e CTT) que encaminhem os
seguintes dados da chefia e do representante da equipe de trabalho escolhido para o
email cdpsrh@ufpi.edu.br até o dia 18/07/2022 (segunda-feira):
 
 
Nome Completo
CPF
Unidade de Lotação
 
 
Ressalta-se a necessidade de que os dois usuários (chefia e representante da
equipe) realizem o cadastro no portal SIPEC através do
endereço http://portalsipec.servidor.gov.br, onde poderão, após a atribuição de perfil adequado
por parte da SRH, inserir as necessidades de desenvolvimento para o ano de 2023.
Na oportunidade, encaminha-se em anexo guia de elaboração formulado pelo Ministério da
Economia contendo as informações necessárias para o preenchimento por parte da equipe e da
chefia imediata.
A Superintendência de Recursos Humanos, através da Coordenação de Desenvolvimento de
Pessoal/CDP está à disposição dos servidores para sanar dúvidas a respeito do PDP, podendo os
atendimentos ocorrer presencialmente de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, através do
telefone (86) 3215-5601 ou ainda pelo email cdpsrh@ufpi.edu.br.
 
 
Atenciosamente,

Para realizar o download do(s) arquivo(s) anexado(s), clique no(s) link(s) abaixo:

Anexo(s):
 
Guia para elaboração do PDP 2023 verso30.06.22.pdf baixar. 

 
 

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/downloadArquivo?idArquivo=4631554&key=c233bc17cc3c8b1d085adda3f33c728b
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FLAVIA LORENNE SAMPAIO BARBOSA 

SUPERINTENDENTE - TITULAR 
Matrícula: 2156366 
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