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Editalnº101,de17dejunhode2021 
Processoseletivodepropostasdecontrataçãodeaçõesdedesenvolvimentoexternasparaexecuçãodo
PlanodeDesenvolvimentodePessoasdoanode2021 

APró-ReitoriadeGestãodePessoas(Progep)daUniversidadeFederaldoEspíritoSanto(Ufes)tornapúblico
o processo seletivo de propostas decontrataçãodeaçõesdedesenvolvimentoexternasparaexecuçãodo
Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Ufes do ano de 2021, conforme disposto nas Leis Federais nº
8.112,de11dedezembrode1990;nº11.091,de12dejaneirode2005,enº12.772,de28dedezembrode
2012;noDecretoFederaln°9.991,de28deagostode2019;naInstruçãoNormativano 21,de1defevereiro
de2021;enaResoluçãonº10,de29deabrilde2021,doConselhoUniversitáriodaUfes. 

1.OBJETIVOS 
1.1 O presente Edital tem por objetivo selecionarpropostasdecontrataçãodeaçõesdedesenvolvimento
externas,aseremcusteadascomrecursosorçamentáriosprevistosnoPlanoInternodeExecuçãoaprovado
pelaResoluçãonº10/2021-CUn/Ufes,queatendamàsnecessidadesdedesenvolvimentocontidasnoPlano
deDesenvolvimentodePessoasdaUfes(PDP)doanode2021. 
1.2 Não poderão ser contratadas: (a) ações de desenvolvimento que não visem atender necessidadesde
desenvolvimentocontidasnoPlanodeDesenvolvimentodePessoasdaUfes(PDP)doanode2021;(b)ações
cujo propósito não seja exclusivamente a capacitação de servidor para desempenho de suas atividades
conformeocargooufunçãoocupadoeunidadedeexercício;(c)açõesdedesenvolvimentocujaparticipação
impliqueemdespesacomdiáriasepassagens; (d)açõesdedesenvolvimentoofertadasourealizadaspela
própriaUfesoupelaEscolaNacionaldeAdministraçãoPública-Enap;e(e)açõesdedesenvolvimentocujo
pagamentonãopossaserrealizadopormeiodenotadeempenho. 
1.3 A contratação de ação dedesenvolvimentoobjetodesteeditalserárealizadacomfundamentonoart.
25, inc. II c/c art. 13, inc. VI da Lei nº 8.666/1993 (contratação de serviços técnicos profissionais
especializados – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), observadas as normas e orientações da
DiretoriadeContrataçõesdeObraseServiços(DCOS).

2.DEFINIÇÕES

2.1Açãodedesenvolvimentoexterna:eventosecursosdecurtaduração,ofertadosporinstituiçõespúblicas
(excetoaUfeseaEnap)ouprivadas,realizadosnopaísequevisemaodesenvolvimentodecompetências
necessáriasparaodesempenhodasatividadesdocargooufunçãoocupadanaunidadedeexercício. 
2.2 Evento: tipo de ação de desenvolvimento externa, incluindo congressos, seminários, simpósios,
conferências,palestras,encontroseworkshopsdenaturezacientífica,tecnológicaedeinovação. 
2.3 Curso de curta duração: tipo de ação de desenvolvimento externa, incluindocursosdeeducaçãonão
formalcomduraçãomáximade15(quinze)diasouaté150(centoecinquenta)horas,realizadosnoformato
deturmasabertas(vagasindividuais)oufechadas(incompany). 

3.PÚBLICOALVO

3.1Servidoresdocentesetécnico-administrativosemeducaçãoemefetivoexercícionaUfes. 

4.RECURSOSFINANCEIROS

4.1SerãodestinadosR$80.000,00(oitentamilreais)dosrecursosorçamentáriosprevistosnoPlanoInterno
deExecuçãodoPDP2021daUfesparacusteiodacontrataçãodeaçõesdedesenvolvimentoexternascom
previsãoderealizaçãoparaosmesesdeagostoanovembrode2021. 
4.2 Os recursos orçamentários não utilizados neste Edital poderão ser remanejados para outro grupo de
ações ou direcionado para outras finalidades ligadas à estruturação de ações de desenvolvimento de
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pessoas, conformenecessidadeaseravaliadapelaProgep,afimdepromoverummelhoraproveitamento
dosrecursos. 

5.SUBMISSÃODAPROPOSTADECONTRATAÇÃO 
5.1Apropostadecontrataçãodevesersubmetidapormeiodeprocessodigitalnoperíodoindicadonoitem
8.1,comaprovaçãododirigentemáximodaunidadeestratégica,contendoosseguintesdocumentos: 
a) Fichadeinscrição,conformemodelodoAnexoI;e 
b) Proposta comercial de curso, se curso in company (turma fechada), ou documentoquecontenha
informações sobre o curso (objetivos, público-alvo, conteúdo programático, instrutor e suas
qualificações, carga horária, custo e período de realização, se houver) fornecido pela instituição
promotoraouobtidonosítioeletrônico. 
5.2 Não serão aceitos processos recebidos na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas fora do período
indicadonoitem8.1. 
5.3 A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas poderá solicitar a complementação dos documentos
apresentadosquandojulgarnecessárioparaviabilizaraanálisedaspropostas. 

6.REQUISITOSOBRIGATÓRIOS

6.1 A ação de desenvolvimento deve atenderumaoumaisnecessidadesdedesenvolvimentocontidasno
PlanodeDesenvolvimentodePessoasdaUfes(PDP)doanode2021. 
6.2 A ação de desenvolvimento deve estar alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências
relativas:(a)aoseuórgãodeexercíciooudelotação;(b)àsuacarreiraoucargoefetivo;ou(c)aoseucargo
emcomissãoouàsuafunçãodeconfiança. 
6.3 A participação na ação de desenvolvimento não deve implicar em despesa com diárias e passagens,
excetoseforcusteadaporoutraunidadedaUfesououtrainstituição. 
6.4 A instituição promotora deve aceitar que o pagamento da despesa (inscrição em evento/curso ou
contratação de curso in company) com a ação de desenvolvimento seja realizado por meio de nota de
empenho.
6.5OcustototaldacontrataçãodeveserdeatéR$40.000,00(quarentamilreais). 
6.6OcustoporservidordeveserdeatéR$2.000,00(doismilreais)porcontratação. 
6.7ApropostadecontrataçãodevesersubmetidaconformeSeção5. 
6.8 A ação de desenvolvimento não pode ser ofertada ou realizada pela Ufes(ousuasunidades)oupela
Enap. 
6.9 Deve haver disponibilidade orçamentária suficiente para a contratação, verificada apósaclassificação
daspropostasconformeitens7.4e7.5. 

7.ANÁLISEDASPROPOSTAS

7.1AanálisedaspropostasdecontrataçãoserárealizadapelaDiretoriadeDesenvolvimentodePessoas. 
7.2 O processo deanáliseserácompostodeumaetapaeliminatóriaeumaetapaclassificatória,combase
nosdadoscontidosnosdocumentosdoprocessoaqueserefereoitem5.1. 
7.3. Na etapa eliminatória serão considerados cumulativamente os requisitos obrigatórios definidos na
Seção6desteedital. 
7.4Naetapaclassificatóriaserãoconsideradososseguintescritériosdeclassificação: 

Critério 

Nível 

Ação prioritária prevista no Anexo I do Sim 
PlanoInternodeExecução 


Pontuação 
3 
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Não 
Necessidade prioritária prevista no Sim,comprioridadeentre1e5 
AnexoIIdoPlanoInternodeExecução 
Sim,comprioridadeentre6e10 

1 
5 
3 

Não 

1 

Necessidade
de
desenvolvimento Não 
também atendida por ação de
desenvolvimento ofertada pela Ufes ou Sim 
pelaEnap 

3 

Tipodeaçãodedesenvolvimento 

Cursodecurtaduração 

3 

Evento 

1 

Exclusivamenteparagestores 

5 

Prioritariamenteparagestores 

3 

Indiferente(semexclusividadeou
prioridadeparagestores) 

1 

AtéR$1.000,00 

3 

DeR$1.000,01atéR$2.000,00 

1 

Desenvolvimentodegestores 

Custoporservidor 

Custototaldaaçãodedesenvolvimento  AtéR$20.000,00 
DeR$20.000,01atéR$40.000,00 

1 

3 
1 


7.5 Em caso de empate, serão utilizados como critérios dedesempate:(1º)omenorcustoporservidore
hora de capacitação (custo total da ação de desenvolvimento dividido pelo produto do número de
servidores participantes e da carga horária);(2º)maiorpontuaçãonocritério“Açãoprioritáriaprevistano
AnexoIdoPlanoInternodeExecução”;(3º)maiorpontuaçãonocritério“Necessidadeprioritáriaprevistano
AnexoIIdoPlanoInternodeExecução”;(4º)maiorpontuaçãonocritério“Necessidadededesenvolvimento
tambématendidaporaçãodedesenvolvimentoofertadapelaUfesoupelaEnap”;(5º)maiorpontuaçãono
critério “ Tipo de ação de desenvolvimento”; (6º) maior pontuação no critério “Desenvolvimento de
gestores”; (7º) maior pontuação no critério “Custo porservidor”;(8º)maiorpontuaçãonocritério“Custo
total da ação de desenvolvimento”; e (9º) data e hora da submissão da proposta de contratação
(caracterizado pelo envio do processo digital à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, via Protocolo
digitaldaUfes,conformeitem5.1). 

8.CRONOGRAMA
8.1Períododesubmissãodaspropostas:21/06a18/07/2021 
8.2Resultadopreliminar:21/07/2021 
8.3Prazopararecurso:22/07a26/07/2021 
8.4Resultadofinal:30/07/2021 
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8.5Emissãodaautorizaçãodecontratação:02/08/2021 


9.DIVULGAÇÃODOSRESULTADOSERECURSOS

9.1 Os resultados preliminar e final serão publicados no sítio eletrônico da Progep/Ufes
(http://progep.ufes.br/contratacao-capacitacao-2021), cabendo aosinteressadosainteiraresponsabilidade
deacompanharasatualizaçõesdasinformações. 
9.2 O gestor da unidade demandante ou servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização
(indicado na ficha de inscrição) poderá interpor recurso contra o resultado preliminar, por meio de
documentoavulsoviaProtocolodigitaldaUfes,noprazoconstantenoitem8.3,oqualseráanalisadopela
DiretoriadeDesenvolvimentodePessoas. 
9.3MantidaadecisãopelaDiretoriadeDesenvolvimentodePessoas,orecursoserásubmetidoàapreciação
dopró-reitordeGestãodePessoasparadecisãofinal. 
9.4Nãoserãoadmitidosrecursosparaindeferimentosdecorrentesdeerrodeinstruçãoprocessualoufora
doprazo. 

10.RESPONSABILIDADESDAPROGEPEDAUNIDADEDEMANDANTE 
10.1 Compete à Progep, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas: (a) executar o processo
seletivo conforme definido no presente edital; (b) autorizar a contratação das propostas selecionadas
conformeresultadofinal;e(c)registrarasinformaçõessobreaexecuçãodocursocombasenoscertificados
dosparticipanteserelatóriodescritivodaexecução. 
10.2Competeàunidadedemandante,pormeiodogestoredoservidorresponsávelpeloacompanhamento
efiscalização:(a)encaminharadocumentaçãonecessáriaparaanálisedaproposta;(b)autuarprocessode
contratação,paraoscasosdepropostasselecionadas,eencaminharàDiretoriadeContrataçõesdeObrase
Serviços (DCOS) até 31/08/2021; (c) adotar as providências necessárias para efetivação da contratação
conformenormaseorientaçõesdaDCOS;e(d)prestarinformaçõessobreaexecuçãoeaavaliaçãodaação
de desenvolvimento contratada à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas após a execução, inclusive
cópia(s)do(s)certificado(s)deconclusãodo(s)participante(s)erelatóriodescritivodaexecução. 
10.3 Compete ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização: (a) assessorar o gestor da
unidadedemandantenoplanejamento,instruçãodoprocessodecontrataçãoeacompanhamentodaação
de desenvolvimento; (b)realizarafiscalizaçãodocontratoconformenormaseorientaçõesdaDiretoriade
ContrataçõesdeObraseServiços(DCOS);e(c)atestaraexecuçãodaaçãoconformepropostacontratada. 

11.EXECUÇÃOEACOMPANHAMENTO 
11.1 A execução da ação de desenvolvimento pela instituição contratada deverá ser acompanhada pelo
gestorepeloservidorresponsávelindicadopelaunidadedemandantenafichadeinscrição. 
11.2Orelatóriodescritivodaexecuçãoeascópiasdoscertificadosdeconclusãodosparticipantesdeverão
serencaminhadosàDiretoriadeDesenvolvimentodePessoasematé30diasapósadatadeencerramento
daaçãodedesenvolvimento. 
11.3 A ocorrênciadeintercorrênciasdeveráserregistradaeinformadanorelatóriodescritivodaexecução
daaçãodedesenvolvimento. 

12. DISPOSIÇÕESFINAIS 
12.1 A submissão de proposta implica o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das
condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas nopresenteEditalenasnormaslegais
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização docertame,
acercadasquaisodemandantenãopoderáalegardesconhecimento. 
12.2 O gestor da unidade demandanteéresponsávelpelaveracidadedetodasasinformaçõesrepassadas
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duranteasetapasdoprojeto. 
12.3AspropostasselecionadascujoprocessodecontrataçãonãoforautuadoeencaminhadoàDiretoriade
ContrataçõesdeObraseServiços(DCOS)até31/08/2021,semjustificativa,poderãotersuaautorizaçãode
contrataçãorevogada. 
12.4 O custeio da contratação da ação de desenvolvimento proposta fica condicionado à disponibilidade
orçamentáriaefinanceiradaUfes,nolimiteestabelecidoporesteEdital. 
12.5Nãoserãoressarcidosvaloreseventualmentepagospeloservidorsempréviaautorização. 
12.6 As informações e documentos relativos ao processo seletivo serão publicados no sítio eletrônicoda
Progep/Ufes(http://progep.ufes.br/contratacao-capacitacao-2021). 
12.7OscasosomissosserãoanalisadosedecididospelaProgep. 
12.8TodoequalquerpedidodeesclarecimentocomrelaçãoaopresenteEditaleoutrasinformaçõesdevem
serfeitospeloe-mailddp.progep@ufes.br. 
12.9Opresenteeditalterávalidadeaté31/12/2021epoderáserrevogado,notodoouemparte,acritério
daProgepoudoreitor,nãoimplicandodireitoàindenizaçãooureclamaçõesdequalquernatureza. 
12.10EsteEditalentraráemvigorapartirdadatadesuapublicação. 


JosianaBinda 
Pró-ReitoradeGestãodePessoas
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AnexoI-EDITALPROGEPNº101/2021 
FICHADEINSCRIÇÃODOPROCESSOSELETIVO 

IDENTIFICAÇÃODAUNIDADEDEMANDANTE 
UnidadeDemandante: 
Gestordaunidade: 
MatrículaSIAPE: 
E-mailUfes: 
IDENTIFICAÇÃODORESPONSÁVELPELOACOMPANHAMENTOEFISCALIZAÇÃO 
Nome: 
MatrículaSIAPE: 
E-mailUfes: 
IDENTIFICAÇÃODAAÇÃODEDESENVOLVIMENTO 
Títulodaação: 
Tipodeação: ( )Cursodecurtaduração ( )Evento 
Instituiçãopromotora: 
Cargahorária: 
Númerodevagas: 
Previsãodedataderealização: 

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES 
1.Necessidade(s)dedesenvolvimentoqueserá(ão)atendida(s)-v erPDPUfes2021 


2.Justificativadanecessidadedecontrataçãodaaçãodedesenvolvimento 



3.Quaisosresultadosesperadoscomarealizaçãodaaçãodedesenvolvimento? 


4. A Necessidade de desenvolvimento informada no item 1 é atendida por alguma ação de
2
desenvolvimentoofertadapelaUfes1 oupelaEnap?

Se sim, justificar a necessidade de contratação ao invés de realização da ação de
desenvolvimentojáofertadapelaUfesoupelaEnap. 
( )Não ( )Sim,justificativa: 



1
2

 erificarofertadecursosemh
V
 ttps://progep.ufes.br/oferta-de-cursos. 
Verificardocumentoetabeladisponíveisemh
 ttps://progep.ufes.br/cursos-enap-que-atendem-pdp-ufes. 
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5.Aaçãodedesenvolvimentosolicitadaéprioritáriaparaaunidadeestratégica(previstano
AnexoIIdoPlanoInternodeExecução)? 
( )Sim ( )Não
6.Aaçãodedesenvolvimentosolicitadaéumaaçãotransversal3 ofertadapelaEnapoupelas
EscolasdeGovernodoPoderExecutivofederal? 
( )Sim ( )Não
7.Aaçãodedesenvolvimentosolicitadaéumaaçãonãotransversal? 
( )Sim ( )Não
8.Aofertadocursoatenderáváriossetoresdauniversidade? 
( )Sim ( )Não
9. A oferta do curso será por turma fechada (lista de participantes indicada pelo setor
demandantes)ouaberta(inscriçõesdeservidoresinteressados)? 
( )Sim ( )Não
10. Aaçãodedesenvolvimentodestina-seaodesenvolvimentodegestoresdaUfes(ocupantes
defunçõesgratificadas,funçõescomissionadasdecoordenaçãodecursooucargosdedireção)?
( )Sim,exclusivamente ( )Sim,prioritariamente ( )Não,indiferente(semexclusividadeou
prioridade) 

(Estedocumentodeveserpreenchidoeassinadodigitalmentepelogestordaunidaderequisitante) 

Açõestransversaissãoasaçõesdedesenvolvimentocomunsaservidoresemexercícioemdiversosórgãosou
entidadesnoâmbitodoSIPEC. 
3



