
 

 

COMUNICADO Nº: 013/2021                      Curitiba, 30 de março de 2021. 

Assunto: Divulgação do Portal dos Gestores de Recursos Humanos 

 

 

 

Senhores Gestores, 

 

Informamos que a partir desta data, encontra-se disponível o Portal dos Gestores de 

Recursos Humanos – ferramenta utilizada com repositório de informações e orientação 

relacionadas à área de recursos humanos e previdência, de livre acesso a todos os 

profissionais que atuam nas Unidades de Recursos Humanos. 

 

Para acessar o Portal dos Gestores de Recurso Humanos, basta acessar:  

www.administracao.pr.gov.br > Departamentos > Departamento de Recursos Humanos e 

Previdência – DRH > Gestores de Recursos Humanos 
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COMUNICADO Nº: 013/2021                      Curitiba, 30 de março de 2021. 

Assunto: Divulgação do Portal dos Gestores de Recursos Humanos 

 

 

 

 

Considerando que esse portal está em fase de construção, inicialmente, foram 

disponibilizadas as seguintes publicações: 

Comunicados e Orientações: 

▪ Comunicados de 2016 a 2021 

▪ Orientações Técnicas de 2019 a 2021 

▪ Orientações Normativas de 2019 e 2020 

 

Folha de Pagamento: 

▪ Cronogramas – cronogramas da folha 2021 

▪ Formulários e Manuais – Termos de Responsabilidade e Manuais do Meta4 

atualizados 

▪ Tutoriais Meta4 – vídeo aula do processo de admissão  

 

À medida em que novos materiais sejam inseridos, às Unidades de Recursos Humanos 

serão comunicadas. 

 

Solicitamos o repasse dessas informações à equipe técnica que compõe a respectiva 

Unidade de Recursos Humanos, orientando para que utilizem esse canal como fonte de 

pesquisa para o desempenho de suas atividades.  

 

Atenciosamente,    

 

 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 

Diretor de Recursos Humanos e Previdência 
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