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DivGP/SECAD faz balanço das ações
desenvolvidas em 2016
Neste ano de 2016, o Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho
conseguiu avançar bastante em termos de oferta de cursos de capacitação para
os colaboradores do Hospital Universitário Lauro Wanderely.
As ações de capacitações abrangeram desde cursos in company até a divulgação
de cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD), além do apoio oferecido
às iniciativas de realização de cursos no âmbito do hospital ou externamente.
No Sistema de Acompanhamento e Controle do Desenvolvimento de
Competências (SACDC), até o momento, temos o registro de 983 (novecentos
e oitenta e três) colaboradores (RJU e EBSERH) que participaram de algum
evento de capacitação no decorrer deste ano.
Veja alguns dos cursos oferecidos neste ano:
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A divulgação dos cursos é feita através de memorandos circulares, como também
através dos e-mail’s institucionais dos colaboradores.
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PROGEP/DGP divulga resultado da avaliação
anual de desempenho
A Divisão de Gestão de Desempenho (DGD/CDP/PROGEP) informa que está
disponível para consulta o resultado da avaliação de desempenho e estágio
probatório dos servidores participantes da Gestão de Desempenho SGDCom
2016.
A consulta ao resultado do Processo de Gestão de Desempenho (SGDCom)
2016 é realizada no SIGRH, Menu Servidor>> Avaliação>> Resultados.
Para os servidores com exercício no Hospital Universitário Lauro Wanderley a
consulta será no sistema simplificado, acessado pelo
link: suporte.progep.ufpb.br/desempenho
O servidor que não possui resultado para o ano 2016 deverá abrir uma
Solicitação Eletrônica no SIGRH requerendo a avaliação extemporânea e
justificando a perda do prazo, assim como a necessidade deste resultado
para instruir processo administrativo ou judicial (ex.: afastamento para pósgraduação, progressão por mérito, remoção por edital, redistribuição entre
outros).
Os pedidos serão analisados individualmente, sendo deferidos apenas
aqueles que comprovem a necessidade do resultado para instrução
processual. As respostas e trâmites serão registrados no SIGRH>>
Solicitação Eletrônica, com cópia para o e-mail do servidor, nos casos em que
ele possua e-mail atualizado no sistema.
A equipe da Divisão de Gestão de Desempenho (DGD/CDP/PROGEP) estará
disponível para esclarecimentos e orientações, prioritariamente por email: avaliacao@progep.ufpb.br ou Solicitação Eletrônica no SIGRH.
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Quadro de Avisos

Organização: Serviço de Qualidade de Vida – DivGP
Revisão Final: Direção da Divisão de Gestão de Pessoas

Participe do nosso InformaDivGP através do email:

informadivgp@gmail.com

Críticas, dúvidas e/ou sugestões sobre o informativo: informadivgp@gmail.com
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