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ESTADO DE GOIÁS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 
 
 

PLANO DE TRABALHO

                            

1. Dados cadastrais

Partícipe I

Instituição de Ensino

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

CNPJ

01.112.580/0001-71

Endereço

BR 153, Km 99, Quadra Área, Sede da Administração Central, CEP: 75132-903 - Anápolis/GO

Dados do Representante do Partícipe I

Nome: Antônio Cruvinel Borges Neto

RG nº: 3249252 expedida pela SESP-GO

CPF nº: 786.584.461-15

Cargo: Docente do Ensino Superior Função: Reitor

 

Partícipe II

 

Órgão/entidade

Secretaria de Estado de Administração

CNPJ/MF:

02.476.034/0001-82

Endereço
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Rua 82, nº 400, Palácio Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 7º andar, Setor Central - CEP: 74015-
908 - Goiânia-GO.

Dados do Representante do Partícipe II

Nome: Bruno Magalhães D'Abadia

RG: 4602501

CPF: 010.134.721-95

Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO

 

2. Caracterização do objeto

 

2.1. Iden�ficação do objeto

O presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua entre os par�cipes com a intencionalidade
de efe�var ações que fomentem a aplicabilidade do conhecimento e da troca de know-how entre ambos
os entes, oferecendo 100 acessos a plataforma Virtual Minha Biblioteca e a  Plataforma Biblioteca Virtual
Pearson da Universidade Estadual de Goiás à servidores públicos alunos da Escola de Governo vinculado
a Secretaria de Estado de Administração, e a concessão de abertura de turmas regulares da Escola de
Governo à servidores da Universidade Estadual de Goiás.

 

2.2. Jus�fica�va da proposição

 

Foi ins�tuído no ano de 2019 pelo Governo do Estado de Goiás, o Programa MOVE Goiás, através do
Decreto número 9.462 de 2019 que estabeleceu os seguintes obje�vos:

I - Implantar projetos e inicia�vas visando uma gestão de pessoas mais
efe�va, empá�ca e estratégica, que compreenda o ser humano em sua
completude, atraia novos talentos, desenvolva suas potencialidades e
aloque-os por competência conforme mapeamento de necessidades das
unidades administra�vas do Estado de Goiás

II - Desenvolver conhecimento, habilidade, a�tude e a percepção dos
valores do servidor público como elementos fundamentais para o sucesso
das estratégias e alcance de resultados da Administração Pública, por
meio da promoção de sua qualificação e de seu perfil sistêmico e flexível,
de forma a inspirá-lo e engajá-lo para superar obstáculos, conquistar
novos patamares de excelência em sua atuação e adotar acolhimento
como prá�ca de respeito na prestação de serviços públicos, com foco no
cidadão.

Destarte, essa cooperação surge com o obje�vo de aprimorar as ações realizadas pelos servidores
públicos de modo que tenhamos como resultado final, um serviço público oferecido com maior
qualidade e eficácia.

 

3. Metas a serem a�ngidas

a) Fomentar a capacitação e a qualificação profissional dos Servidores Públicos do Estado de Goiás

b) Atender a macroinicia�va estratégica: Valorizar, do programa MOVE do Estado de Goiás:
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"Art. 3º. [...] 
III- Valorizar: Desenvolver instrumentos de valorização do servidor, para
além dos financeiros, incluindo definições de trilhas de desenvolvimento
profissional por eixo estratégico, programas de cer�ficação con�nuada,
projetos de aprimoramento de lideranças com foco em alcance de
resultados, premiação e reconhecimento por melhores prá�cas, dentre
outros."

 

 

 

4. Recursos alocados para a execução do objeto

O presente instrumento não envolve a transferência de recursos financeiros entre as partícipes, sendo, cada
uma delas, responsável, exclusiva e integralmente pela execução de suas respectivas atribuições.

5. Cronograma de execução – Fases/Etapas

 

Previsão de início e fim da execução do
objeto Mês/Ano de início Mês/Ano de conclusão

Definir gestor ao instrumento firmado
com a UEG;

Após a assinatura do
instrumento.

Até 15 (quinze) dias após
assinatura do instrumento

Oferta de cursos nas modalidades EAD,
Presencial, Assíncrono e Híbrido;

Mês de assinatura do
instrumento

60 (sessenta) meses após
formalização do ato

Liberação de acesso aos 100 usuários
externos

Até 15 (quinze) dias após a
assinatura do instrumento

60 (sessenta) meses após
formalização do ato

 

6. Obrigações da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

1. Oferecer acesso integral à Plataforma Virtual Minha Biblioteca e à Plataforma Biblioteca Virtual
Pearson aos 100 usuários servidores públicos do Estado de Goiás definidos pela Escola de Governo.

2. Oferecer suporte e manutenção à Plataforma Virtual Minha Biblioteca e à Plataforma Biblioteca
Virtual Pearson aos 100 usuários servidores públicos do Estado de Goiás definidos pela Escola de
Governo. 

3. Informar aos usuários, via Escola de Governo, qualquer alteração e/ou modificação em sistema.

4. Informar, via o�cio neste processo, a solicitação de abertura de turmas regulares, e viabilizar junto
à Secretaria de Estado de Administração, através da Escola de Governo, o modo como o curso será
ofertado, assim como o seu período de realização.

7. Obrigações da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

 

1. Realizar o cadastro dos 100 servidores públicos que terão acesso à plataforma Virtual Minha
Biblioteca e à Plataforma Biblioteca Virtual Pearson.

2. Oferecer, como contrapar�da, fechamento de turma regular da Escola de Governo para os
servidores efe�vos, comissionados e em regime de contrato temporário da UEG nos modos EAD,
assíncrono, presencial e híbridos, de acordo com a necessidade da Universidade Estadual de Goiás,
desde que atendidos os critérios de abertura de turma da Escola de Governo como: 
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2.1  Quan�ta�vo mínimo de matriculados necessários 
2.2 Solicitação de abertura realizada no período mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do
início das aulas, para organização do trâmite processual. 
2.3 Outros.

8. Expressa anuência dos par�cipes

  

 

 

___________________________________

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Prof. Antônio Cruvinel Borges Neto

 

 

 

 

____________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário Bruno Magalhães D'Abadia

 

                                           

 

 

 

 

ANAPOLIS - GO, aos  dias do mês de  de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIOMAR RODRIGUES GOULART JUNIOR,
Gerente, em 10/05/2022, às 11:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES DABADIA, Secretário (a) de
Estado, em 06/07/2022, às 13:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CRUVINEL BORGES NETO, Reitor (a), em
08/07/2022, às 10:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



27/10/2022 07:50 SEI/GOVERNADORIA - 000028792792 - Plano de Trabalho

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34549141&infra_siste… 5/5

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028792792 e o código CRC 8DDEC2E7.

 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
RODOVIA BR 153 S/N, ÁREA KM 99, BLOCO I, TÉRREO - Bairro . - ANAPOLIS - GO - CEP

75132-903 - (62)3328-1430.
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