
28 Jun 2022
Manhã | 10h às 12h

Apresentação geral das melhorias no Portal SIPEC



Nossa agenda | manhã

⏰10:00 - 10:15
Abertura do Webinário

⏰10:15 - 10:30
  Apresentação do Grupo de Trabalho da PNDP

⏰10:30 - 11:30
Apresentação - Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)

O que é a PNDP?
O que é o desenvolvimento profissional na PDP?
O que é o PDP?
Qual o fluxo, etapas e prazos do PDP?
Webinar Parte II

⏰11:30 - 11:45
 Momento tira- dúvidas

⏰11:45 - 12:00
 Encerramento

 



Nova PNDP
Decreto nº 9.991/2019

Objetivos

Desenvolvimento de servidores públicos na competências necessárias
Planejamento e governança
Participações mais justas e equânimes
Transparência
Melhoria dos serviços públicos
Eficiência do gasto público
Sistematização das informações

Estabelecer uma cultura de planejamento de ações de desenvolvimento entre todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
federal considerando as suas necessidades de desenvolvimento, sem prejuízo de transparência de informações.

Regulamentada pela IN 21/2021 e alterações

O que é a PNDP?



O que é o desenvolvimento profissional na PNDP?

I - necessidade de desenvolvimento: 
lacuna identificada entre o desempenho esperado e o desempenho atual, 

derivada da diferença entre o que o servidor deveria saber fazer/ser e o que ele sabe fazer/ser, 
com efeito sobre os resultados organizacionais; 

(Artigo 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP- ENAP/SEDGG/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021)

aprendizagem necessária capacidade esperada resultado pretendido

Basicamente, construir/aprimorar capacidades profissionais dos servidores públicos
para que eles tenham condições de desempenharem seu trabalho e

de conquistarem a “excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional” (Art. 1º do Decreto nº 9.991/2019).

Construir essas capacidades implica o compromisso- ação de viabilizar- usufruir
ações de desenvolvimento implementadas em resposta a necessidades de desenvolvimento

identificadas; e aqui estão os dois pontos centrais da Política:
necessidades que invocam ações de resposta.

II - ação de desenvolvimento: 
atividade de aprendizagem estruturada 

para impulsionar o desempenho competente da atribuição pública 
em resposta a lacunas de performance ou a oportunidades de melhoria

descritas na forma de necessidades de desenvolvimento, 
realizada em alinhamento aos objetivos organizacionais, 

por meio do desenvolvimento
assertivo de competências;

(Artigo 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP- ENAP/SEDGG/ME Nº 21, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021)

>> >>

capacidade esperada

>> >>

aprendizagem necessáriaresultado pretendido



Principal instrumento da PNDP

Instrumento de Planejamento anual contendo o levantamento das 
necessidades de desenvolvimento do órgão ou entidade do SIPEC que vigorará 
no exercício seguinte, a fim de alcançar os objetivos institucionais da 
organização.

Objetivos
Alinhar necessidades de desenvolvimento com a estratégia organizacional;
Atender às necessidades vigentes e futuras;
Nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com  
economicidade e eficiência;
Preparar os servidores para as mudanças de cenários;
Ofertar ações de desenvolvimento de maneira equânime;
Promover o uso adequado dos recursos públicos por meio do monitoramento e 
avaliação.

Fluxo do PDP

Novidades para 2023

Etapa de levantamento de necessidades de desenvolvimento sistematizado 
no Portal SIPEC;
Elaboração do PDP de maneira distribuída entre representantes de equipes 
(servidores), chefias e Unidades de Gestão de Pessoas;
Acesso ao Portal SIPEC aos servidores militares e do Banco Central do 
Brasil;
Ajustes nos perfis de “Usuário PDP” e “Representante Gerencial (UGP)” e 
“Representante Operacional (UGP)”; 
Criação do perfil de “Chefia” no Portal SIPEC;
Reformulação das perguntas sobre as necessidades de desenvolvimento;
Campos de preenchimento mais objetivos e autoexplicativos; e
Possibilidade de criação de unidades organizacionais (UORGS) pela Unidade 
de Gestão de Pessoas de cada órgão ou entidade.

O que é o PDP?



Qual o fluxo e os prazos do PDP?

FLUXO GERAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (PDP)

#

USUÁRIO PDP

CHEFIA IMEDIATA

REPRESENTANTE 
GERENCIAL (UGP)

REPRESENTANTE 
OPERACIONAL (UGP)

APROVADOR PDP

#

GERENCIADOR PDP/ 
ADMINISTRADOR

Órgão Central do 
SIPEC

Escola Nacional de 
Administração 
Pública (Enap)

Autoridade 
máxima do 

órgão/entidade

Unidade de Gestão 
de Pessoas do 

órgão/entidade

Chefia imediata da 
equipe

Servidor 
representante

registrar as necessidades 
identificadas

Servidor
(em  equipe)

reunir e discutir 
coletivamente sobre as 

necessidades da equipe e 
dos membros da equipe

validar as necessidades da 
sua equipe

priorizar: escolher quais 
necessidades entrarão no 
PDP do órgão/entidade

enviar as necessidades 
validadas para a unidade 
de gestão de pessoas do 

seu órgão/entidade

INÍCIO

detalhar eventuais 
soluções já reconhecidas 

para as necessidades 
priorizadas

encaminhar o PDP 
aprovado ao Órgão 

Central

encaminhar necessidades 
consolidadas/pertinentes 

para análise de oferta pela 
Enap

encaminhar para o Órgão 
Central devolutiva com 

análise realizada da oferta 
de ações

encaminhar manifestação 
técnica com sugestão de 

oferta disponível de ações

acolher ou não oferta 
disponível de ações para 

as necessidades

enviar o PDP do 
órgão/entidade para a 

autoridade máxima

PLANEJAMENTO DO PDPLEVANTAMENTO DO PDPRESPONSÁVEL PERFIL NO 
PORTAL SIPEC

analisar: consolidar 
necessidades validadas 

que tenham escopo 
aproximado

aprovar o PDP do seu 
órgão/entidade

analisar todos os PDP 
enviados pelos 

órgãos/entidades

analisar necessidades 
encaminhadas e indicar 

oferta de ações para elas

registrar ações escolhidas 
para as necessidades

FIM

ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 2: VALIDAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 3: ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES ETAPA 4: DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES

ETAPA 5: APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP



Qual o fluxo e os prazos do PDP?

FLUXO GERAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (PDP)

#

USUÁRIO PDP

CHEFIA IMEDIATA

REPRESENTANTE 
GERENCIAL (UGP)

REPRESENTANTE 
OPERACIONAL (UGP)

APROVADOR PDP

#

GERENCIADOR PDP/ 
ADMINISTRADOR

Órgão Central do 
SIPEC

Escola Nacional de 
Administração 
Pública (Enap)

Autoridade 
máxima do 

órgão/entidade

Unidade de Gestão 
de Pessoas do 

órgão/entidade

Chefia imediata da 
equipe

Servidor 
representante

registrar as necessidades 
identificadas

Servidor
(em  equipe)

reunir e discutir 
coletivamente sobre as 

necessidades da equipe e 
dos membros da equipe

validar as necessidades da 
sua equipe

priorizar: escolher quais 
necessidades entrarão no 
PDP do órgão/entidade

enviar as necessidades 
validadas para a unidade 
de gestão de pessoas do 

seu órgão/entidade

INÍCIO

detalhar eventuais 
soluções já reconhecidas 

para as necessidades 
priorizadas

encaminhar o PDP 
aprovado ao Órgão 

Central

encaminhar necessidades 
consolidadas/pertinentes 

para análise de oferta pela 
Enap

encaminhar para o Órgão 
Central devolutiva com 

análise realizada da oferta 
de ações

encaminhar manifestação 
técnica com sugestão de 

oferta disponível de ações

acolher ou não oferta 
disponível de ações para 

as necessidades

enviar o PDP do 
órgão/entidade para a 

autoridade máxima

PLANEJAMENTO DO PDPLEVANTAMENTO DO PDPRESPONSÁVEL PERFIL NO 
PORTAL SIPEC

analisar: consolidar 
necessidades validadas 

que tenham escopo 
aproximado

aprovar o PDP do seu 
órgão/entidade

analisar todos os PDP 
enviados pelos 

órgãos/entidades

analisar necessidades 
encaminhadas e indicar 

oferta de ações para elas

registrar ações escolhidas 
para as necessidades

FIM

ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 2: VALIDAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 3: ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES ETAPA 4: DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES

ETAPA 5: APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP

até 
31/07

até 
15/08

até 
15/09

até 
20/10*

até 
10/11*

até 
30/09*

até 
30/11*



Guias e Orientações
Central de Conteúdos da Página da PNDP

https://www.gov.br/servidor/pt- br/acesso- a- 
informacao/gestao- de- pessoas/pndp

Gravação no Canal do Ministério da Economia no Youtube
https://www.youtube.com/mpstreaming

Onde encontrar os materiais deste Webinar?

https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp
https://www.youtube.com/mpstreaming


Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

Coordenação- Geral de Desenvolvimento de Pessoas

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Escola Nacional de Administração Pública

OBRIGADO!



28 Jun 2022
Tarde | 14h30 às 16h30

Detalhamento técnico das etapas de elaboração do 
PDP 2023



Quais os detalhes de cada atividade?

FLUXO GERAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (PDP)

#

USUÁRIO PDP

CHEFIA IMEDIATA

REPRESENTANTE 
GERENCIAL (UGP)

REPRESENTANTE 
OPERACIONAL (UGP)

APROVADOR PDP

#

GERENCIADOR PDP/ 
ADMINISTRADOR

Órgão Central do 
SIPEC

Escola Nacional de 
Administração 
Pública (Enap)

Autoridade 
máxima do 

órgão/entidade

Unidade de Gestão 
de Pessoas do 

órgão/entidade

Chefia imediata da 
equipe

Servidor 
representante

registrar as necessidades 
identificadas

Servidor
(em  equipe)

reunir e discutir 
coletivamente sobre as 

necessidades da equipe e 
dos membros da equipe

validar as necessidades da 
sua equipe

priorizar: escolher quais 
necessidades entrarão no 
PDP do órgão/entidade

enviar as necessidades 
validadas para a unidade 
de gestão de pessoas do 

seu órgão/entidade

INÍCIO

detalhar eventuais 
soluções já reconhecidas 

para as necessidades 
priorizadas

encaminhar o PDP 
aprovado ao Órgão 

Central

encaminhar necessidades 
consolidadas/pertinentes 

para análise de oferta pela 
Enap

encaminhar para o Órgão 
Central devolutiva com 

análise realizada da oferta 
de ações

encaminhar manifestação 
técnica com sugestão de 

oferta disponível de ações

acolher ou não oferta 
disponível de ações para 

as necessidades

enviar o PDP do 
órgão/entidade para a 

autoridade máxima

PLANEJAMENTO DO PDPLEVANTAMENTO DO PDPRESPONSÁVEL PERFIL NO 
PORTAL SIPEC

analisar: consolidar 
necessidades validadas 

que tenham escopo 
aproximado

aprovar o PDP do seu 
órgão/entidade

analisar todos os PDP 
enviados pelos 

órgãos/entidades

analisar necessidades 
encaminhadas e indicar 

oferta de ações para elas

registrar ações escolhidas 
para as necessidades

FIM

ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 2: VALIDAÇÃO DE NECESSIDADES

ETAPA 3: ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE NECESSIDADES ETAPA 4: DETALHAMENTO DE SOLUÇÕES

ETAPA 5: APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP



Quais os detalhes de cada atividade?
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Central
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acolher ou não oferta 
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enviar o PDP do 
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que tenham escopo 
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15/08
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20/10*
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10/11*

até 
30/09*

até 
30/11*



Materiais e próximos eventos

NÃO DEU PRA VER O WEBINAR?
NÃO TEM PROBLEMA!

NOVA DATA!!!
14/07/2022

Das 10h às 12h
Transmissão: 

https://www.youtube.com/user/Can
alENAP

MOMENTO DE ESCLARECIMENTO DE 
DÚVIDAS

GRAVAÇÃO DO WEBINAR 
"ELABORANDO O PDP 2023"

MANHÃ: https://youtu.be/PEeB1D
tP2hE

TARDE:  https://youtu.be/0KV- 
LujpT6E

ENVIE SUA DÚVIDA PELO FORMULÁRIO, 
ATÉ DIA 11/07:

https://bit.ly/PerguntasPDP

ORIENTAÇÕES NA CENTRAL DE CONTEÚDOS

CENTRAL DE CONTEÚDOS DA PNDP:

https://www.gov.br/servidor/pt- 
br/acesso- a- informacao/gestao- de- 
pessoas/pndp/paginas/central- de- 

conteudos

PRAZO PARA 
ELABORAÇÃO DO PDP 

2023 ESTÁ ABERTO 
NO PORTAL SIPEC

https://portalsip
ec.servidor.gov.b

r

https://www.youtube.com/user/CanalENAP
https://www.youtube.com/user/CanalENAP
https://youtu.be/PEeB1DtP2hE
https://youtu.be/PEeB1DtP2hE
https://youtu.be/0KV-LujpT6E
https://youtu.be/0KV-LujpT6E
https://bit.ly/PerguntasPDP
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/pndp/paginas/central-de-conteudos
https://portalsipec.servidor.gov.br/
https://portalsipec.servidor.gov.br/
https://portalsipec.servidor.gov.br/


Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas

Coordenação- Geral de Desenvolvimento de Pessoas

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Escola Nacional de Administração Pública

OBRIGADO!


