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SISTEMA PGD – NOVIDADES DA VERSÃO 1.2 

1 SISTEMA DE MENSAGENS DE NOTIFICAÇÃO 
 
O sistema enviará mensagens automaticamente, alertando os envolvidos em um pacto PGD 
quando alguma ação no sistema for requerida. Inicialmente serão enviadas mensagens para as 
seguintes situações: 

• No cadastro de um pacto; 

• Na alteração de um pacto, alertando para a necessidade de nova assinatura; 

• Na assinatura do pacto pela chefia, autorizando o servidor a sair em PGD; 

• Quando do término do pacto, alertando para a necessidade de avaliação; 

• Na suspensão/reativação de um pacto; 

• Na interrupção de um pacto; 

• Na avaliação dos produtos de um pacto.  
 

Exemplo de mensagem de notificação a ser gerada: 
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2 PGD PARA OUTRA EQUIPE “PGD CRUZADO” 
 
Possibilidade de indicar unidade diversa da lotação para exercício do pacto PGD. 
 
Idealmente, o chefe a autorizar o pacto deve ser da unidade de exercício do pacto (para quem o 
trabalho será desenvolvido), independente da lotação do servidor. 
 

 
 

3 INDICAÇÃO DE INICIATIVA DO PLANO OPERACIONAL 
 
Possibilidade de indicar iniciativas para as quais a atividade em PGD contribuirá. 
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4 CAMPO OBSERVAÇÕES PARA AS ATIVIDADES  
 
Possibilita a atualizar as informações sobre a execução do trabalho. Seu conteúdo será levado para 
a tela de avaliação, facilitando a tarefa da chefia, uma vez que, o servidor poderá indicar a 
localização do produto gerado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
O conteúdo do campo observações de cada atividade é levado automaticamente para a tela 
de avaliação dos produtos, facilitando o trabalho de identificação do produto entregue. 
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5 ADICIONAR NOVAS ATIVIDADES AO PACTO EM ANDAMENTO 
 
Permitirá adicionar atividades que surgiram durante a execução do pacto. Inicialmente essa função 
está limitada à chefia. 
 

 

 
 
* Adicionada uma nova atividade, o cronograma deve ser conferido. 
** Essa ação gerará mensagem automática ao usuário, alertando-o da modificação do pacto. 
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6 POSSIBILIDADE DE MAIS DE UM PACTO POR DIA 
 
Permite incluir outros pactos num mesmo dia. 
Ao adicionar mais de um pacto para um mesmo dia, será exibido um alerta para conferência do 
cronograma do pacto em tela, pois, dada a existência de outro pacto para o mesmo dia, as horas 
deste pacto poderão ser “jogadas para frente”. 

 

 
 
 
* Ao criar mais de um pacto para o mesmo dia confira sempre o cronograma. Caso as atividades 
extrapolem a carga horária prevista para o dia, as horas excedentes serão programadas para datas 
posteriores. 
 
** Para conferir sobreposições de pactos, consulte o relatório de auxílio a folha de ponto. 
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7 NA SUSPENSÃO e INTERRUPÇÃO 

7.1 Possibilidade de indicar data retroativa para a suspensão/interrupção; 

a. Limitada ao dia útil anterior (D-1). 

7.2 Possibilidade de indicar horas a serem consideradas como em PGD no próprio dia da 
suspensão/interrupção; 

b. As horas indicadas para o próprio dia da interrupção serão exibidas no relatório de auxílio 
a folha de ponto. 

 

   
 
* Essa ação gerará mensagem automática ao usuário, alertando-o da modificação do pacto. 
 
 

8 ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO AUTOMATICAMENTE PARA “PENDENTE DE 
AVALIAÇÃO” APÓS O PRAZO DO PACTO 
 
A situação do pacto executado permanecia “em execução”. Agora, o próprio sistema atualizará a 
situação, no dia seguinte ao seu término, para “pendente de avaliação” e enviará mensagem 
automática para a chefia, alertando-a para a necessidade de avaliação. 
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9 ALTERAÇÕES NA TELA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS 
 

 
 

9.1 Identificação do pacto que está sendo avaliado;  

c. De maneira a evitar avaliações equivocadas. 

9.2 Tempestividade da entrega por produto e não mais do pacto; 

a. Com possibilidade de indicar a data correta da entrega e justificativa. 

9.3 Avaliação qualitativa; 

a. Disposição em lista em substituição a grade (para economia de espaço); 

1 

2 
3

 
4 

3
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b. Alteração dos critérios de qualidade. Antes eram péssimo, ruim, regular, bom e 
excelente. Agora, insatisfatório, regular, bom, muito bom e excelente. 

9.4 Campo localização do produto carrega automaticamente o conteúdo do campo de 
observações do pacto, que agora permanece sempre editável. 

a. Facilita o trabalho de avaliação pela chefia. O próprio usuário deve indicar na tela do 
pacto onde o produto está disponível; 

b. A chefia edita o campo para deixar apenas a informação necessária. Essa edição não 
modifica o registro na tela do pacto. 

 
 

10 POSSIBILIDADE DE CANCELAR A AVALIAÇÃO DE UM PACTO 
Permitindo a correção de avaliações equivocadas 

 
 
* O pacto retornará à situação de “pendente de avaliação”. 
** Essa ação gerará mensagem automática ao usuário, alertando-o da modificação do pacto. 
*** Pacto retorna à situação “pendente de avaliação”. 
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11 RELATÓRIO DE AUXÍLIO A FOLHA DE PONTO e EXPORTAÇÃO EXCEL 

11.1 Permite a chefia emitir relatório para qualquer servidor, mesmo que não seja lotado em sua 
unidade; 

11.2 Inclusão do número do pacto nas extrações. 

 
 

12 Em caso de dúvidas 
Consulte a página de perguntas e respostas do Programa PGD. 
 
Caso não seja suficiente, envie mensagem para diplad.codin@cgu.gov.br. 
 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-pgd/SitePages/Perguntas-e-Respostas.aspx?web=1
mailto:diplad.codin@cgu.gov.br

