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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 Diretoria De Integridade, Governança e Gerenciamento De Riscos
 Comitê Temá�co de Gestão de Pessoas

 

CONVITE

 

Comitê Temá�co de Gestão de Pessoas, em 06/08/2020.

 

Ref.: Processo
nº 35014.193639/2020-15

Int.: COMITÊ TEMÁTICO
DE GESTÃO DE PESSOAS

Ass.: : Apresentação de
Propostas ou Estudos
sobre a Reestruturação da
Carreira do Seguro Social.

 

Prezados(as),

 

O Comitê Temá�co de Gestão de Pessoas – CTGP, ins�tuído pela Portaria INSS nº 3.213, de
10 de dezembro de 2019, que possui dentre suas atribuições debater sobre matérias de Gestão de
Pessoas e propor polí�cas, instrumentos e prá�cas organizacionais para o atendimento aos princípios e às
diretrizes de governança pública, convida para reunião a ser realizada no dia 20/08/2020, de 9h30 às
12h00, por meio da ferramenta “Microso� – TEAMS”.

 

Pauta: Apresentação de Propostas ou Estudos sobre a Reestruturação da Carreira do
Seguro Social.

 

Será disponibilizado o tempo de 20 a 30 min para que cada En�dade realize sua
apresentação sobre o tema “Reestruturação da Carreira do Seguro Social”. Destaco que, a ideia é dar
conhecimento do que vem sendo feito ou pensado sobre o assunto. Nesse momento não haverá debate
e, sim, a troca de experiências para futuras proposições.

 

Para tanto, solicitamos a confirmação e indicação dos par�cipantes (nome e email) para
agendamento no TEAMS.

 

 

Atenciosamente,
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 EDUARDO BASSO

Coordenador do Comitê Temá�co de Gestão de Pessoas - CTGP

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BASSO, Coordenador(a) Geral, em
06/08/2020, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1417091 e
o código CRC 7083316A.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.193639/2020-15 SEI nº 1417091

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

