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A PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS

Criada pela Resolução n° 101, de 14 de maio de 2014, do Conselho Universitário, a Pró-Reitoria de Gestão 
com Pessoas (ProPessoas) tem como missão: promover o aprimoramento do potencial humano e a promoção 
da qualidade de vida dos servidores - docentes e técnico-administrativos em educação (TAEs) - da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), acompanhando toda a sua vida funcional, propiciando o desenvolvimento das 
pessoas em ambientes saudáveis de trabalho, estimulando a ética e o respeito nas relações de trabalho no âmbito 
da universidade e da sociedade.

Competências 
•	 Propor normas gerais para a Gestão com Pessoas, em consonância com as diretrizes institucionais e 

legislação vigente, desde o ingresso até o desligamento, acompanhando a vida funcional dos servidores 
docentes e técnico-administrativos em educação (TAEs);

•	 Gerir os processos relativos ao planejamento, dimensionamento, alocação, assentamento funcionais e 
pagamentos de agentes públicos sob sua responsabilidade;

•	 Executar e acompanhar os processos vinculados à vida funcional dos servidores, incluindo a avaliação, a 
progressão na carreira, a mobilidade, entre outras;

•	 Propor, executar e subsidiar e a construção da política e/ou de modelos de alocação de vagas de docentes 
e de TAES, entre e nos campi;

•	 Promover a realização de concursos destinados ao provimento dos cargos docentes e de técnico-
administrativos em educação;

•	 Planejar, estabelecer e executar políticas e implementar ações que visem à melhoria da vida do servidor 
no seu ambiente organizacional de trabalho;

•	 Articular os diversos serviços e ações (promoção, prevenção, assistência, perícia e readaptação) 
vinculados à saúde do trabalhador, subsidiando e qualificando a política do Subsistema de Atenção à 
Saúde do Servidor (SIASS), buscando a integralidade do cuidado à saúde do trabalhador;

•	 Coordenar as ações de atenção à Saúde do servidor, desde a análise dos ambientes, prevenção e 
intervenção, em especial no que diz respeito à Medicina do Trabalho, em consonância com SIASS, e 
demais legislação pertinente;

•	 Desenvolver atividades e ações, de maneira compartilhada com os servidores, que visem o estímulo e o 
apoio a busca por qualificação e aprendizado profissional e pessoal;

•	 Coordenar as ações desenvolvidas pelos Departamentos e demais unidades administrativas sob sua 
supervisão;

•	 Dar publicidade a todas as políticas, processos, atividades e ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria;
•	 Prestar assessoria, em assuntos relacionados às pessoas, à Reitoria, aos Colegiados Centrais e às 

Diretorias e Congregações dos Campi e do HU.

O CONSELHO

De acordo com os artigos 4° e 5° da Resolução n° 101 do CONSU:
Artigo 4° - O Conselho da Pró-Reitoria é constituído pelos seguintes membros:
•	 I	–	Pró-Reitor	(a)	de	Gestão	com	Pessoas;
•	 II	–	Pró-Reitor	(a)	Adjunto	de	Gestão	com	Pessoas	(sem	direito	a	voto);
•	 III	–	Pró-Reitores	de	Administração	e	Planejamento;
•	 IV	–	Diretores	de	Departamento	da	ProPessoas	(sem	direito	a	voto);
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•	 V	–	Diretores	das	Unidades	Universitárias;
•	 VI	–	Presidente	do	Conselho	Gestor	do	HU;
•	 VII	–	Diretores	Administrativos	dos	campi	(sem	direito	a	voto);
•	 VIII	–	Coordenadores	das	Comissões	Permanentes	(CIS	e	CPPD	–	sem	direito	a	voto);
•	 IX	–	09	(nove)	representantes	eleitos	dos	servidores	docentes;
•	 X	–	09	(nove)	representantes	eleitos	do	corpo	discente;
•	 XI	–	09	(nove)	representantes	eleitos	dos	servidores	técnico-administrativos	em	educação.
Parágrafo 1° -	Na	representação	eleita	dos	TAEs	(inciso	XI)	fica	garantido	a	representação	por	campus.
Parágrafo 2° -	Nas	representações	previstas	do	item	III	até	o	VIII	poderá	haver	a	indicação	de	um	substituto.
Artigo 5° - Compete ao Conselho de Gestão com Pessoas (Conpessoas):
I	–	Orientar,	acompanhar	e	propor	processos	relacionados	a	vida	funcional	dos	servidores;
II	–	Propor,	subsidiar,	executar	e	acompanhar	a	política	de	alocação	de	vagas	dos	agentes	públicos	vinculados	

ou a serviço da Universidade;
III	 –	 Promover	 e	 aprovar	 a	 realização	 de	 concursos	 destinados	 ao	 provimento	 dos	 cargos	 docentes	 e	 de	

Técnico-administrativos em educação, de acordo com a política de distribuição de vagas deliberada pelo CONSU;
IV	 –	 Promover,	 coordenar	 e	 acompanhar	 políticas	 de	 promoção,	 prevenção,	 tratamento	 e	 reabilitação	 de	

saúde do servidor no seu ambiente de trabalho;
VI	–	Propor	e	acompanhar	políticas	para	o	desenvolvimento	e	qualificação	do	potencial	humano	disponível	

para a Universidade; e
VII	–	Orientar	ações	visando	a	reflexão	sobre	o	trabalho,	equilíbrio	entre	a	vida	profissional	e	pessoal	e	quali-

dade de vida no trabalho.

O COLEGIADO DE GESTÃO 

O Colegiado da ProPessoas é o fórum onde os Pró-Reitores, os Diretores dos Departamentos e demais 
Coordenadores se reúnem, mensalmente, antes da realização do ConPessoas, para propor estratégias políticas 
e administrativas para o bom andamento desta Pró-Reitoria, debatendo sobre os assuntos mais relevantes ocor-
ridos no mês e planejando ações futuras. Conforme o tema a ser abordado, poderá haver a participação de convi-
dados. Nesta reunião é elaborada a pauta a ser deliberada no ConPessoas.

ESTRUTURA: DEPARTAMENTOS E COORDENADORIAS

Departamento de Recursos Humanos
O Departamento de Recursos Humanos é o responsável por gerir a vida funcional do servidor, desde sua 

entrada até o momento da aposentadoria. Conta com três divisões (Cadastro, Pagamento e Frequência) e uma 
Secretaria.

Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 
O Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas foi estruturado dentro da nova perspectiva da 

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas para atender às demandas referentes ao desenvolvimento dos servidores, 
incluindo ações de mobilidade, de treinamento, aperfeiçoamento e capacitação, consoantes com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Unifesp.
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Departamento de Saúde do Trabalhador 
O Departamento de Saúde do Trabalhador tem como principais objetivos oferecer os subsídios adequados 

para a promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho, a prevenção e o tratamento dos agravos e a reabili-
tação dos trabalhadores, favorecendo a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho e a organização dos 
processos desenvolvidos no âmbito da Universidade, combatendo os conflitos interpessoais que culminam para 
o assédio moral e promovendo uma cultura de paz na Universidade. 

Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos 
O	objetivo	da	Coordenadoria	de	Gestão	de	Vagas	e	Concursos	é	ajudar	a	construir	uma	Política	e	Gestão	mais	

transparente em relação à reposição e alocação das vagas, apoiar e orientar os Campi quanto à execução das 
atividades relacionadas aos Concursos Públicos (CP) e os Processos Seletivos Simplificados (PSS), dentro das 
normas e legislação vigentes.

Coordenadoria de Segurança do Trabalho e Perícias 
É atribuída à Coordenadoria de Segurança do Trabalho e Perícias a realização de exames médicos: pré-ad-

missionais; periódicos; mudança de função; e retorno ao trabalho. Também é da sua competência o direciona-
mento dos exames médicos conforme a atividade e o setor específico de trabalho dos servidores. Deve trabalhar 
em conjunto com a CIPA e com a Comissão de Insalubridade.

ASSESSORIAS

Assessoria Técnica
A Assessoria Técnica auxilia os Departamentos, Coordenadorias e Núcleos ligados à Pró-Reitoria de Gestão 

com Pessoas, nas matérias administrativas, organizando o funcionamento dos serviços e atividades, podendo 
sugerir novos métodos de trabalho com a finalidade de aumentar a eficiência e produtividade desta Pró-Reitoria.

Assessoria Técnica em Assuntos Jurídicos
Responsável pela análise jurídica dos processos administrativos em matéria de pessoal no âmbito da 

UNIFESP, com as seguintes atribuições:
•	 Analisar e emitir parecer em processos que envolvam questões legais;
•	 Propor e acompanhar o cumprimento de atos normativos, regulamentos e procedimentos relativos à 

aplicação da legislação vigente;
•	 Efetuar estudos, propor discussões sobre legislação e jurisprudência de pessoal;
•	 Orientar as unidades da UNIFESP sobre legislação de pessoal vigente;
•	 Zelar pelo cumprimento e observância de normas referentes aos direitos e deveres dos servidores;
•	 Analisar e responder demandas oriundas da CGU - Controladoria Geral da União, TCU - Tribunal de 

Contas da União, PGR - Procuradoria Geral da República, MPF - Ministério Público Federal e outros;
•	 Desempenhar outras atividades correlatas e afins a sua área de atribuição.


