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Assunto: prorrogação do prazo para preenchimento do PIT
 
Prezados(as) Chefes,

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), informa a prorrogação do prazo
para preenchimento, via Plataforma Íntegra, do Plano Individual de
Trabalho (PIT) para o semestre letivo 2021.2 . Na próxima edição do JOUERN,
será publicado o Aditivo nº 03 ao Edital nº 101/2021 PROEG/UERN com os seguintes
prazos:

De 18 a 23 de outubro de 2021
Período destinado ao preenchimento, pelos docentes EFETIVOS e CONTRATADOS na
Plataforma Íntegra, do Plano Individual de Trabalho (PIT) referente ao semestre letivo
2021.2.
 
De 25 a 26 de outubro de 2021
Período destinado à conferência, pela Chefia do Departamento Acadêmico, para
inclusões e/ou ajustes nos PIT dos Docentes.

De 18 a 27 de outubro de 2021
Período destinado ao envio, pela Chefia do Departamento à PROGEP, via SEI RN, do
Relatório Analítico e do Formulário para Análise de Solicitação de Contratos de
Docente para 2021.2, devidamente preenchido e assinado, indicando o(s) contrato(s)
provisório(s) a ser(em) contratado(s), selecionado(s), renovado(s) e/ou mantidos em
função de aprovação em processo seletivo válido ou a necessidade de abertura de
novo processo seletivo para 2021.2, para substituição de docentes efetivos nos
termos da Lei estadual nº 9.939/2015, conforme modelo disponível em
https://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit , na versão word ou doc.
 
Por fim, informamos que nestes dias a PROGEP, PROEG e DINF estão atentas às
demandas relacionadas ao preenchimento do PIT visando o bom andamento
deste processo.
 
Desde já, agradecemos a atenção e compreensão de Vossas Senhorias e ficamos à
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https://progep.uern.br/default.asp?item=progep-pit


disposição para mais informações.

Atenciosamente,

Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas – PROGEP
   

Documento assinado eletronicamente por Wogelsanger Oliveira Pereira,
Pró-Reitor(a) Adjunto(a) da Unidade, em 20/10/2021, às 11:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 11646174 e o código CRC FC9BAA28.

Referência: Processo nº 04410027.002131/2021-40 SEI nº 11646174
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