
CFAP: Coordenação de Formação, Análise e Planejamento de Pessoal 

 

Responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal para o quadro de servidores da UFJF e pela 

análise de processos de Progressão Profissional, Incentivo à Qualificação e Afastamentos para 

capacitação. 

 

 

Atribuições: 

 

Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC 



Afastamentos de servidores TAEs e Docentes para Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, 

Doutorado e Pós-Doutorado) no País e no exterior; 

Capacitação no Exterior (Congressos e Similares) de TAEs e Docentes (com publicação de 

portaria no DOU); 

Capacitação em Território Nacional de TAEs e Docentes; 

Licença para Capacitação de TAEs e Docentes; 

Incentivo à Qualificação TAEs; 

Progressão por Capacitação Profissional; 

Progressão Funcional de Docentes por Avaliação de Desempenho, por Titulação e Retribuição 

por Titulação; 

Análise de cumprimentos de interstício para subsidiar processos relacionados a Vacâncias; 

Atendimento e esclarecimentos de dúvidas referentes aos assuntos acima relacionados; 

 

Gerência de Recrutamento e Seleção do Quadro Efetivo– GRSE 



Concurso público de TAEs e Docentes; 

Levantamento de dados, registros em banco de dados e nos sistemas SIGA-RH/UFJF e 

SIMEC/MEC; 

Editais de concursos, extratos e avisos (publicações no DOU e Jornais de circulação local); 

Convocação, nomeação, posse de servidores efetivos; 

Relatórios de provimentos de vagas enviados ao MPOG; 

Atendimento e esclarecimentos de dúvidas referentes aos assuntos acima relacionados. 

 

Gerência de Recrutamento e Seleção do Quadro Temporário e Controle de Vagas – 

GRST- Vagas 



Seleção de professor substituto, temporário e visitante; 

Registros em bancos de dados e no sistema SIGA-RH; 

Controle de vagas de TAEs e Docentes; 

Editais de seleção de substitutos e avisos (publicações em Jornais de circulação local); 

Confecção e acompanhamento de contratos de substitutos e temporários; 

Professor convidado; 

Programa Experimental de Preparação à Docência; 



Gerenciamento do Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) e do 

Banco de Professor Equivalente (BESPE); 

Atendimento e esclarecimentos de dúvidas referentes aos assuntos acima relacionados. 

 

Coordenação: 

 

Kátia Maria Silva de Oliveira e Castro 

Tel: (32) 2102-3932 

E-mail: cfap.prorh@ufjf.edu.br 

 

Gerência de Análise de Progressões e de Afastamentos para Capacitação - GAPAC 

 

Letícia Silva de Souza Ponzo 

Tel: (32) 2102-3913 

E-mail: gapac.prorh@ufjf.edu.br 

 

Equipe técnica 

 

Cristiane Gomes Rosa 

Tel: (32) 2102 – 3913 

 

Luciene Laboissiere Mata Diz 

Tel: (32) 2102 – 3931 

 

Stael de Sousa Marques 

Tel: (32) 2102 – 3931 

 

Gerência de Recrutamento e Seleção do Quadro Efetivo – GRSE - Vagas 

 

Lílian Dilon Ferreira 

e-mail: cfap.prorh@ufjf.edu.br 

 

Equipe técnica 

 

Thyara Fiorillo Duarte 

Tel: (32) 2102-3929 

 

Ana Clara de Mello do Vale 

Tel: (32) 2102-3929 

 

Gerência de Recrutamento e Seleção do Quadro Temporário e Controle de Vagas – 

GRST 

 

Elaine Carvalho Gaudereto Sena 

Tel: (32) 2102-3929 



e-mail: cfap.prorh@ufjf.edu.br 

 

Equipe técnica 

 

Renata Oliveira Mapelli 

Tel: (32) 2102 – 3929 

 

Wladmir Lopes 

Tel: (32) 2102 – 3929 


