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O que é o PAQ?

O Plano Anual de Qualificação 2022 da

EGOV constitui o instrumento de

planejamento das ações de qualificação do

servidor público estadual para o ano

vigente.



Quais os eixos contemplados pelo

PAQ ?

▪ GESTÃO DE PESSOAS 
Desenvolvimento das competências essenciais dos servidores do RS
Formação continuada para lideranças e RH’S

▪ PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS
Ações de qualificação e desenvolvimento necessárias para atendimento 
dos indicadores e metas dos projetos

▪ NECESSIDADES ESPECÍFICAS DAS DIFERENTES ÁREAS
Cursos e afins, voltados as Políticas Públicas e atividades fins/expertises 
das Secretarias , Autarquias e Fundações do Executivo/RS



Como ele é elaborado?

1

• Levantamento de Necessidades de Qualificação: 
realizado por meio de instrumento preenchido pelas 
diferentes secretarias e órgãos em outubro de cada ano.
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• Diagnóstico das Necessidades de Qualificação dos 
Agentes Públicos: elaborado pela EGOV, em novembro.
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• Priorização das qualificações a serem contempladas a 
partir de critérios definidos pela EGOV em consonância com 
as diretrizes da SUGEP;
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• Elaboração do PAQ em dezembro

5
• Divulgação do PAQ em janeiro



Quem elabora? 

A EGOV

Unidades 
setoriais de 
gestão de 
pessoas

PAQ.



De que forma ? 

A EGOV

Envia em 04/10 o edital para envio de propostas, via e-mail, aos

chefes dos RH’S das Secretarias, Autarquias e Fundações

Segue acompanhando o processo junto aos RH’S .

Unidades 
setoriais de 
gestão de 
pessoas

Distribui /divulga edital em sua área e acompanha para que todos os

departamentos envolvam-se neste momento de planejamento e

preencham o formulário

EGOV+ 
SUGEP+SPGG

Elabora diagnóstico com base nos formulários, priorizam as propostas

a serem contempladas e incluem no Plano Anual de Capacitação



ATENÇÃO!!

Deve ser organizado um levantamento junto aos
gestores de projetos e formuladores de políticas
públicas do órgão sobre as principais propostas de
qualificação para que as metas possam ser atingidas
de forma eficiente e eficaz.



Como elabora? 

Preenchendo o formulário

Com link e orientações contidos no edital que 

será enviado por email aos RH’s  setoriais em 

04/10.

Dúvidas? 

escoladegovernors@spgg.rs.gov.br
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OBRIGADA!


