
19/01/2022 18:42 SEI/UFMG - 1202565 - Declaração

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1281286&infra_sistema… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ins�tuto de Ciências Exatas
Departamento de Química

                

BELO HORIZONTE, 19 DE JANEIRO DE 2022

 

COMUNICAÇÃO N∘ 01/22 / DQ / DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

 

A Chefia do Departamento de Química (gestão 2022-2023), com a colaboração de sua comunidade e apoio
da Câmara Departamental, órgão decisório do departamento, começará a implementar uma série de ações no
sentido de otimizar a gestão.  Nessa direção, dando continuidade às ações da gestão 2020-2021, sob a direção
do professor Rubén, implementamos, em caráter permanente, uma Divisão de Gestão de Pessoas.

Esta divisão é composta pelos seguintes servidores:

Lucienir Pains Duarte
Rita de Cássia de Oliveira Sebastião
Anderson Perpétuo de Souza
Jefferson Leite Dias
Marley Alisson Perdigão de Assis
Thiago Neves Pinto Amaral

A equipe deve concluir o trabalho de diagnóstico das condições de trabalho e demandas dos servidores
técnicos administrativos levantados na gestão passada. Em uma etapa seguinte, fará uma apresentação e
ampla discussão com os TAEs para iniciar a implementação de algumas sugestões propostas aprovadas pela
Câmara Departamental.

Esta Divisão terá caráter consultivo e ajudará a chefia na gestão de pessoas. Pedimos a todos que, na medida
do possível, atendam as demandas solicitadas por esta divisão.

 

Lucienir Pains Duarte Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima
Presidente da Comissão Chefe do DQ Subchefe do DQ

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de departamento,
em 19/01/2022, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 19/01/2022, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lucienir Pains Duarte, Professora do Magistério Superior,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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em 19/01/2022, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1202565 e
o código CRC 4E2E446A.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1202565

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

