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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 562, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Altera a Portaria nº 603, de 23 de dezembro de 2013, em relação aos 

critérios e procedimentos específicos para fins de progressão e a 

promoção dos servidores das Carreiras e Plano Especial de Cargos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

 

O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 

no uso de suas competências legais e de conformidade com o disposto no Decreto 

9.007, de 20 de março de 2017, na Lei nº 13.325, de 29 de julho de 2016 e no Decreto 

nº 8.150, de 10 de dezembro de 2013, resolve: 

 

Art. 1º A Portaria nº 603, de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

"Art. 2º. Para os fins desta Portaria considera-se: 

 

[...] 

 

V - Eventos de capacitação: toda e qualquer ação voltada para o desenvolvimento de 

competências, prevista no PDP, tais como: cursos presenciais e a distância, 

aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 

seminários, congressos, dentre outras ações, organizadas de maneira formal, 

realizadas de modo individual ou coletivo, presencial ou a distância. 

 

VI - PDP: Plano de Desenvolvimento de Pessoas, documento contendo o diagnóstico 

das necessidades de desenvolvimento dos servidores do FNDE e as ações planejadas 

para atendê-las no ano subsequente, elaborado conforme o Decreto nº 9.991, de de 

29 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas -PNDP da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e a 

Instrução Normativa nº 201, de 11 de setembro de 2019, que dispõe sobre os critérios 

e os procedimentos específicos para a implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas. 

 

Art. 12. Cabe ao FNDE implementar programa permanente de capacitação, 

treinamento e desenvolvimento, observando o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, 

de que trata o Decreto nº 9.991, de de 29 de agosto de 2019, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas -PNDP da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e a Instrução Normativa nº 201, de 11 de 
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setembro de 2019, que dispõe sobre os critérios e os procedimentos específicos para 

a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, com o objetivo 

de aprimorar a formação dos servidores e o desempenho das atividades. 

 

Art. 14. O Comitê Especial, sob a coordenação da Unidade de Gestão de Pessoas, 

cujos membros deverão ser servidores do quadro do FNDE e em efetivo exercício na 

Autarquia, será composto por: 

 

I - Dois representantes da Unidade de Gestão de Pessoas; 

 

II - Um representante do Gabinete da Presidência; 

 

III - Dois representantes dos servidores do FNDE, efetivos e estáveis, eleitos 

individualmente pelos servidores, devendo ser 1 (um) servidor ocupante de cargo de 

nível superior e 1 (um) servidor ocupante de cargo de nível médio. 

 

Parágrafo Único Todos os representantes dispostos nos incisos I a III terão suplentes, 

indicados no ato da nomeação." 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

MARCELO LOPES DA PONTE 

(Publicação no DOU n.º 179 de 17.09.2020, Seção 1, página 45) 

 


