
COMUNICADO
Lanagro-MG - Laboratório Nacional Agropecuário CSE– Lanagro-MG, 29/08/2017 

Fale com a Comunicação Social e Eventos (31) 3660-9685/9669 ou pelo email cse.lanagromg@agricultura.gov.br

LINK QUESTIONÁRIO
https://gestcom.ufpa.br/mapa/

Se precisar de auxílio ou algum esclarecimento 
estou a disposição: 

Wilzza Dias – Ramal 669 
Email cse.lanagromg@agricultura.gov.br

Usuário e Senha: seu CPF

1) Não está aparecendo o questionário para eu responder.
Informe por email à CSE imediatamente, para que possamos enviar lista à ENAGRO solicitando o devido acerto. Aproveite
e confirme também se seu cargo e lotação estão corretos.

2) O meu cargo está errado. Como fazer?
Pode preencher normalmente, devido o prazo, que expira dia 31/08 (quinta-feira). Mas, informe imediatamente à CSE para
providenciar junto à ENAGRO a devida alteração. As perguntas são referente ao SETOR, então independe o cargo, visto que
as perguntas são para todos da área envolvida.

3) Minha lotação está diferente. Devo preencher? São duas as situações possíveis:
SITUAÇÃO 1) Se sua lotação implicou em mudança de grande área (Exemplo: saiu de Laboratório vinculado à DLAB e foi
para a área vinculada à DBIO, ou à SGQ – ou vice-versa), NÃO RESPONDA AINDA, mas informe à CSE para providenciarmos
junto à ENAGRO a mudança (informe nome, setor de lotação, chefia imediata).
SITUAÇÃO 2) Caso permaneça na mesma área, preencha o formulário normalmente, devido ao prazo, e se tiver alguma
competência nova que não foi identificada no questionário, informe como sugestão no campo em branco ao final do
questionário.

4) O período de avaliação só aparece de 14/08 a 31/08/2017.
Esse período se refere ao tempo de disponibilização do formulário para resposta, e não ao período de avaliação da
competência.

5) Se minha chefia vai preencher o meu, então não devo preencher?
A avaliação é feita em duas etapas: Autoavaliação, individual de cada servidor, inclusive para os que possuem cargo de
chefia. E Avaliação da Chefia, feita pelas chefias imediatas aos servidores sob sua responsabilidade.

DÚVIDAS FREQUENTES: 

https://gestcom.ufpa.br/mapa/
mailto:cse.lanagromg@agricultura.gov.br

