
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia

 

PORTARIA Nº 30, DE 02 DE JULHO DE 2020

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da
Universidade Federal do Amazonas, no uso de suas atribuições estatutárias,

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9991, de 28/08/2019, que dispõe
sobre a Polít ica Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta disposit ivos da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos
para ações de desenvolvimento dos servidores.

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 201, de 11/09/2019,
que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implementação
da Polít ica Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o Decreto nº
9.991, de 28 de agosto de 2019, pelos órgãos integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC.

 

CONSIDERANDO a Resolução no 027/2019 - CONSUNI/UFAM, que
regulamenta o afastamento para capacitação dos servidores da Universidade
Federal do Amazonas e normatiza os processos de afastamento;

 

CONSIDERANDO a solicitação de Levantamento das Ações de
Desenvolvimento (LAD 2021) processo SEI Nº 23105.019966/2020-08 e as
orientações contidas no Processo SEI Nº 23105.021074/2020-69 a respeito
do Plano de Capacitação das Carreiras Docente e Técnico-Administração em
Educação - PCDT 2021/2023;

 

CONSIDERANDO a necessidade do Instituto de Ciências Exatas e
Tecnologia - ICET elaborar o seu PCDT para o triênio 2021 - 2023 com a
definição de: áreas prioritárias dos estudos para capacitação dos servidores,
critérios para fins de capacitação, e previsão de afastamento dos servidores
por ano;

 

RESOLVE:

 

I - CONSTITUIR a comissão responsável pela elaboração do Plano
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I - CONSTITUIR a comissão responsável pela elaboração do Plano
de Capacitação de Docentes e Técnicos Administrat ivos em Educação do ICET
para o triênio 2021 – 2023 e preenchimento do respectivo PCDT no LAD 2021,
designando os seguintes membros:

 

ANDERSON LINCOLN VITAL DA SILVA 

KÁTIA REJANE DA SILVA RUFINO

MARGARIDA CARMO DE SOUZA

NAYDSON LIMA DE AQUINO

VALDOMIRO LACERDA MARTINS          

 

II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para a Comissão
concluir os trabalhos.

                         

                        III – Esta Portaria entra em vigor a part ir de sua publicação com efeitos
retroat ivos de 15 de junho de 2020.

 

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

           

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E
TECNOLOGIA/UFAM, em Itacoatiara, 02 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Geone Maia Corrêa, Diretor, em
06/07/2020, às 22:22, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0236792 e o código CRC D8524940.
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