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INTRODUÇÃO 
 

A criação da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas), em maio de 2014, pelo 

Conselho Universitário (Consu) veio suprir uma lacuna em nossa Universidade. À 

semelhança de outras Universidades, a atual gestão assumiu o desafio de propor ações que 

auxiliem os docentes e os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) - servidores - no 

seu andar a vida na Universidade. O compromisso da Propessoas é o estabelecer políticas 

que permitam uma atenção integral aos servidores - do seu ingresso até momento do seu 

desligamento - considerando as diferenças e as singularidades das necessidades dos 

Docentes e dos TAES durante todo o seu percurso laboral. 

Para executar suas diferentes atividades e dar maior agilidade e transparência a todos os 

processos relativos à vida funcional do servidor, sua saúde, sua capacitação e qualificação, e 

ainda criar mecanismos que propiciem o dimensionamento e a alocação de pessoas-

servidores na Universidade, foram definidas três grandes linhas de atuação da Pró-Reitoria.  

São elas: a consolidação da ProPessoas na Universidade, a política de atenção integral ao 

servidor (vida funcional, formação - desenvolvimento e saúde) e a gestão e 

dimensionamento do quadro de pessoas da Universidade.  

Apresentamos as atividades e as ações desenvolvidas nestas três linhas políticas pelos 

departamentos de Recursos Humanos (DRH), Saúde do Trabalhador (DSTrab) e de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (DDGP) e pelas coordenações de Gestão de Vagas e 

Concursos (CGVC) e de Segurança do Trabalho e Perícia Médica (CSTPM) e assessorias 

Técnica e de Legislação e Normas que junto com a Secretaria, compõem o Gabinete da 

ProPessoas. 
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1. CONSOLIDAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROPESSOAS NA 

UNIVERSIDADE 

Com a conclusão das ações internas que permitiram a composição e a estruturação da 

ProPessoas, no âmbito da Reitoria, tornou-se evidente a necessidade de constituição das 

divisões da ProPessoas nos campi.  Para concretização dessa política foram realizadas as 

seguintes atividades durante 2015: 

a. Formação dos servidores técnicos administrativos em educação (TAEs) que atuam na 

ProPessoas, ampliando suas capacidades e habilidades para pensar e de executar as 

políticas e programas vinculados as pessoas que integram a nossa Universidade, em suas 

singularidades;  

b. Elaboração do regimento interno da ProPessoas, com adequação de seu 

organograma e a definição dos critérios para atribuição de CDs e FGs, de acordo com a 

normativa instituída pelo Consu;  

c. Constituição, agora com a representação eleita de docentes, TAEs e discentes, do 

Conselho de Gestão com Pessoas – o ConPessoas;  

d. Adequação do espaço físico destinado a ProPessoas, com a conclusão da reforma que 

permitiu a vinda da equipe do DRH para o prédio Reitoria; 

e. Criação da divisão de ProPessoas do campus São Paulo, a partir de um processo 

participativo e articulado com o DRH, DDGP e CGVC e representantes da direção do 

Campus São Paulo. A metodologia empregada para a definição do conjunto de ações a 

serem realizadas nessa nova divisão teve como base o mapeamento dos processos e a 

definição do grau de descentralização esperado-definido para cada um deles. O processo 

de treinamento da equipe que ficaria na divisão incluiu a simulação de situações, o 

acompanhamento da descentralização com ações de tutoria e comunicação direta (quatro 

meses com reuniões semanais, fora os momentos específicos de treinamento); 

f. Definição do papel da Assessoria de Normas e Legislação, que além de assessorar a 

tomada de decisão dos diversos processos de gestão de pessoas, mantém atualizada as 

informações relativas as distintas interpretações e operacionalizações das normas e 

legislação da gestão de pessoas vinculadas ao serviço público federal. Elaboração das 

respostas e pareceres para as respostas tanto ao Ministério Público (MP), quanto aos órgãos 

de controle internos e externos, proposição de ações de correções, quando necessárias; 

g. Implantação de um modelo de gestão mais participativo e democrático da 
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ProPessoas, a partir de uma concepção de cogestão, a partir da constituição do Colegiado 

de Gestão da ProPessoas - reunião mensal dos diretores dos departamentos, 

coordenadores e assessores da Pró-Reitoria -  que é o espaço  das decisões e execução das 

ações e políticas traçadas no ConPessoas; Colegiado Pleno da ProPessoas - reunião de 

todos os servidores vinculados a  ProPessoas - como o local de compartilhamento das 

decisões, de panejamento, de comunicação e de integração dos diferentes servidores e seu 

locais de trabalho.  

           

 

2. ATENÇÃO INTEGRAL AO SERVIDOR  

Esta política busca abarcar as diferentes necessidades dos servidores, sejam elas relativas 

à vida funcional, à saúde no trabalho e ao desenvolvimento profissional e pessoal. Elas são 

executadas, respectivamente, pelos departamentos de Recursos Humanos (DRH), Saúde do 

Trabalhador (DSTrab) e de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (DDGP), que compõem a 

Pró-Reitoria.    

 

2.1. Acompanhamento da vida funcional - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

O Departamento de Recursos Humanos tem a finalidade de gerenciar a vida funcional dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas de modo que direitos e deveres estabelecidos na 

Legislação Federal sejam garantidos, e fornecer subsídios para o processo decisório nos 

diferentes níveis hierárquicos da Instituição. 

Fazem parte da sua estrutura uma secretaria e três divisões, sendo elas: Divisão de Cadastro e 

Lotação, Divisão Financeira e Orçamentária e Divisão de Frequência.  
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MACROPROCESSO 
SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

ATIVIDADE/PROCESSO 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRINCIPAIS 
CLIENTES 

DESCRIÇÃO 

APOIO 

Secretaria do 
DRH 

 Auxílio Transporte 
Crédito em Folha 

de Pagamento 
Servidores 

Ativos 

Pagamento do 
auxílio transporte 
ao servidor com 
base no 
transporte público 
utilizado. 

Funções 
Comissionadas 

Portarias e 
Crédito em Folha 

de Pagamento 

Servidores 
Ativos 

Nomeação e 
exoneração dos 
servidores para 
ocupar funções 
(CD, FG e FCC). 

Adicionais 
Portarias e 

Crédito em Folha 
de Pagamento 

Servidores 
Ativos 

Pagamento de 
adicionais de 
insalubridade, 
periculosidade, 
etc. aos 
servidores. 

DRH como um 
todo 

Órgãos de Controle 
Memorando; 

Ofícios; 
Documentos 

Procuradoria 
Jurídica; 
Auditoria 
Interna; 

Ouvidoria; 
CGU; TCU; 
Ministério 

Público 

Prestar 
informações ou 
esclarecimentos 
aos órgãos de 
controle da União. 

Atendimento ao 
Público 

Processos; 
Memorandos; 

Ofícios; E-mails; 
Revisões 

Servidores 
Ativos, Inativos 
e Pensionistas 

Atendimento do 
servidor para 
transmitir 
informações ou 
prestar 
esclarecimentos 
referente à sua 
vida funcional. 

Divisão de 
Frequência 

Afastamentos do País 

Documentação 
Comprobatória; 

Processo; 
Portarias; Diário 

Oficial 

Servidores 
Ativos 

Conferir 
documentação, 
autorizar abertura 
de processo, 
digitar portaria, 
publicar no DOU. 

Consistência 

Registro da 
Frequência e 

Abonos da 
Chefia; Créditos 
de Adicionais; 

Débitos de Faltas 
e Atrasos em 

Folha de 
Pagamento 

Servidores 
Técnico-

Administrativos 
em Educação 

Ativos 

Verificar 
assiduidade, 
atrasos, faltas, 
licenças e 
afastamentos dos 
TAEs. 
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Divisão de 
Cadastro e 

Lotação 

Aposentadoria 

Processo de 
Aposentadoria; 
Portarias; Diário 
Oficial; inclusão 

no Siape e 
Oracle; Sisac 

Servidores 
Ativos 

Passagem do 
servidor da 
atividade para a 
inatividade que 
pode ser 
compulsória, por 
invalidez ou 
voluntária. 

Pensão 

Processo de 
Aposentadoria; 
Portarias; Diário 
Oficial; inclusão 

no Siape e 
Oracle; Sisac 

Dependentes 
de Servidores 

Ativos e 
Inativos 

Pagamento 
mensal devido a 
dependentes de 
servidor ativo ou 
inativo, a partir de 
seu óbito. 

Averbação por Tempo 
de Serviço/ 

Levantamento de 
Tempo/ PPP/ Certidão 

de Tempo  

Averbação de 
Tempo; Abono 
Permanência; 
Informações 

geradas 
conforme 
solicitação 

Servidores 
Ativos 

Todos esses 
processos estão 
relacionados a 
questões de 
Tempo de Serviço 
do servidor. 

Manutenção de Dados 
Cadastrais 

Manutenção de 
Dados em 
Sistema 

Corporativo 

Servidores 
Ativos, Inativos 
e Pensionistas 

Inclusão de novos 
servidores e 
atualizações 
diversas. 

Divisão 
Financeira e 

Orçamentária 

Auxílio Indenizatório 
Crédito em Folha 

de Pagamento 

Servidores 
Ativos e 
Inativos 

Controle e 
inclusão em folha 
de pagamento. 

Gratificação de Curso 
Concurso 

Crédito em Folha 
de Pagamento 

Servidores 
Ativos 

Controle e 
inclusão de 
gratificação em 
folha de 
pagamento ou 
encaminhamento 
para crédito em 
outra Instituição. 

Cálculos Retroativos e 
Revisões 

Crédito em Folha 
de Pagamento 

Servidores 
Ativos e 
Inativos 

Cálculos baseados 
em portarias, 
alteração de 
legislação, etc. 
que necessitam de 
revisão dos 
valores 
anteriormente 
pagos. 

Abreviaturas: SIAPE: Sistema Integrado da Administração de Recursos Humanos; ORACLE: Sistema de Cadastro UNIFESP; 

SISAC: Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões. 
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2.1.1. Aposentadorias e pensões em 2015 

Tipo Efetiva 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 

Aposentados 2.073 188 65 

Pensionistas 466 23 16 

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2015 

 
 

 

2.1.2. Servidores – cargos efetivos 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 
Efetiva 

Ingressos 
no Exercício 

Egressos no 
Exercício 

1. Servidores em Cargos Efetivos 3363 115 58 

            1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 

            1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 3363 115 58 

                   1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3352 113 53 

                   1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 3 2 2 

                   1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 8 0 3 

                   1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 32 30 26 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 2 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) 3398 147 84 

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2015 

 

 

2.1.3. Cargos em comissão e das funções gratificadas 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação 
Efetiva 

Ingressos 
no Exercício 

Egressos no 
Exercício 

1.  Cargos em Comissão 63 14 9 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 63 14 9 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 58 12 8 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 2 0 1 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 

1.2.4. Sem Vínculo 1 0 0 

1.2.5. Aposentados 2 2 0 

2. Funções Gratificadas 427 128 87 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 425 128 86 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 1 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 2 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  490 142 96 

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2015 
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2.2. Saúde do trabalhador – DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR   

Tendo como princípios que a saúde e a doença são dois fenômenos da vida humana, e que o 

trabalho consiste um dos elementos da vida que propicia o adoecimento, não só pelos 

agentes insalubres conhecidos e agressores à vida, mas pelo estresse e conflitos presentes 

nos ambientes organizacionais do mundo do trabalho, as ações propostas para esta política 

serão da dimensão do complexo e do múltiplo. A abordagem dos problemas relacionados à 

saúde do trabalho deverá articular atividades de promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação à saúde, pensadas de forma a garantir a integralidade do cuidado. A polissemia 

do conceito de integralidade à saúde nos remete ainda a outra necessidade, a de uma ação 

em equipe multiprofissional para o enfrentamento dos problemas relacionados ao próprio 

sofrimento e adoecimento no trabalho, com diferentes abordagens, para além da “queixa-

conduta” e da assistência médica individual, sabidamente promotora de mais procedimentos, 

de mais medicalização e medicação da vida.   

Sendo assim, o mais novo departamento da ProPessoas, o DSTrab, conta hoje com uma 

equipe multiprofissional de enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, além de médicos de 

diferentes especialidades, todos do quadro permanente da Universidade. Conta ainda com 

bolsistas de educação física e terapeutas ocupacionais para desenvolver as ações necessárias 

para dar conta desta política.  

MACROPROCESSO 
SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

ATIVIDADE/PROCESSO 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRINCIPAIS 
CLIENTES 

DESCRIÇÃO 

APOIO 

Núcleo de 
Assistência à 

Saúde 

Atenção à saúde dos 
servidores 

Servidores com 
as necessidades 
relacionadas à 

sua saúde 
atendidas 

Servidores 
da 

Universidade 

Ações 
relacionadas 
à saúde dos 
servidores. 

Núcleo 
Reabilitação 

Núcleo de 
Relações 

Interpessoais e 
Conflitos 

 

2.2.1. Principais produtos e serviços gerados e subunidades técnicas responsáveis 

 

 

a. Núcleo de Assistência à Saúde 

O Núcleo de Assistência à Saúde é responsável pela coordenação das ações relacionadas à 

promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho. Atualmente temos quatro projetos em 

andamento: 
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 Projeto em parceria com o Clube Escola UNIFESP nas modalidades de Cromoterapia, 

Reiki e Arte terapia  

 

 

 
 

 

 Projeto Piloto em parceria com a Residência Multiprofissional de Ortopedia e 

Traumatologia da UNIFESP Campus Baixada Santista 
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-Atividades desenvolvidas: Realização de ginastica laboral no prédio da Reitoria, contando 

ainda com a colaboração do educador físico Jorge Fernando, bolsista Santander, e 

constituição de grupos de orientação postural no trabalho; 

-Supervisão das docentes Profas. Dras. Maria Stella Peccin, Patricia Rios Poletto, Fernanda 

Flávia Cockell e Mariana Aveiro, e participação dos residentes do programa, enfermeiras 

Francine de Araújo Dias e Michele Cristina de Carvalho e os fisioterapeutas Diego Ramos 

Ribeiro e Denis Kimoto; 

- Período: de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. 

 

 

 Projeto Vivência Corporal: “Aprenda a relaxar trabalhando” 

-Elaborado pelo terapeuta ocupacional Wilson Graves realizado no 6º andar do prédio da 

Reitoria; 

- Período: desde de novembro de 2015  

 

 

 Projeto de promoção à saúde mental 

-Destina-se ao acompanhamento e encaminhamentos de usuários com necessidades de 

saúde mental, entendendo a importância da organização do trabalho como eixo fundamental 

para o conhecimento do processo saúde/doença e trabalho; 

-Em 2015 foram acompanhados 39 servidores. 

 

 

 Programa de Saúde Suplementar 

-Acompanhamento dos servidores em tratamento de saúde e na execução dos serviços 

oferecidos pela operadora de saúde; 

-O Plano de Saúde foi adquirido através de processo licitatório, formalizado por meio de um 

contrato entre a UNIFESP e a operadora de saúde Amil, tendo como objetivo oferecer 

serviços de assistência à saúde para os servidores ativos, aposentados e pensionistas; 

-O contrato firmado entre a UNIFESP e Amil se encerrou em 31 de dezembro de 2015. 
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b. Núcleo de reabilitação funcional no trabalho 

A reabilitação funcional é o processo em que o servidor que apresente redução de sua 

capacidade funcional, comprovada por laudo pericial (temporário ou permanente), retorne ao 

trabalho, mantendo as funções atribuídas ao cargo e na mesma lotação de origem com a 

finalidade de recuperação laborativa. No momento temos 97 servidores em 

acompanhamento e avaliação no programa, deste total 70% são trabalhadores da área da 

enfermagem e 30% são trabalhadores de outras áreas e 14 servidores obtiveram alta após 

acompanhamento no programa. Esse trabalho é desempenhado por uma assistente social. 

 

 

c. Núcleo de relações interpessoais e conflitos no trabalho 

O núcleo de relações interpessoais e conflitos no trabalho atua intervindo em situações 

conflituosas emergentes nos ambientes de trabalho. A abordagem adotada após o 

acolhimento do servidor é a mediação do conflito, com a finalidade de obter a solução do 

problema apresentado, através da construção de uma solução a partir da participação 

voluntária das partes envolvidas. Desde a sua implementação em setembro de 2015 foram 

atendidos 14 servidores.  

Para atender as demandas que tratam de denúncias de assédio moral nos ambientes de 

trabalho foi criado um grupo de trabalho para orientação e prevenção do assédio moral na 

Universidade. O objetivo principal do grupo será de elaborar uma cartilha de orientação 

sobre as situações em que se configuram a prática do assédio moral, formas de preveni-lo e 

combatê-lo no âmbito do serviço público. Além da construção da cartilha, ações educativas e 
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o encaminhamento das denúncias para as instâncias competentes farão parte das atividades 

do grupo. 

 

2.2.2. Insumos e fornecedores  

-Equipe de trabalho – Recursos Humanos. 

 

 

2.2.3. Parceiros 

-Clube Escola; 

-Residência Multiprofissional de Ortopedia e Traumatologia da UNIFESP- Campus Baixada 

Santista; 

-Banco Santander. 

 

 

2.2.4. Cursos desenvolvidos 

 

 
 

-Organização do Simpósio: Discutindo o assédio moral no ambiente universitário; 

-Participação na Jornada Sevrest-Santos: Sofrimento no trabalho hoje possibilidades de 

intervenção e resistência (foto); 

-Participação no curso: Desafios da enfermagem na saúde mental; 

-Participação: XXXV Encontro nacional de dirigentes de pessoal; 

-Participação: Curso de aperfeiçoamento em saúde mental – Universidade Aberta do SUS – 

UNASUS. 
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2.3. Segurança do Trabalho - COORDENADORIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO E PERÍCIA MÉDICA 

A Coordenadoria de Segurança e Medicina do Trabalho e Perícia Médica tem como 

Macroprocesso a área de apoio a todos os servidores da UNIFESP/HU (e seus familiares) na 

área ocupacional e pericial. 

MACROPROCESSO APOIO 

SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

 
Campus Baixada Santista: Possui um médico lotado junto a esta Coordenadoria que 
realiza os exames médicos ocupacionais, avalições periciais singulares e consultas 
clínicas; 
 
Campus Guarulhos: Possui um técnico de segurança do trabalho responsável pelas 
ações de Segurança no Trabalho, lotado no próprio campus; 
 
Campus Diadema: Possui um técnico de segurança do trabalho responsável pelas 
ações de Segurança no trabalho, lotado no próprio Campus; 
 
Reitoria: Possui um técnico de segurança do trabalho lotado na Reitoria que trabalha 
junto a Pró Reitoria de Planejamento. 
 

ATIVIDADE/PROCESSO 

 
Área Ocupacional: Atenção à Saúde e Segurança no Trabalho de todos Servidores da 
UNIFESP e HU; 
 
Área Pericial: Avaliação para Concessão de Licença Tratamento Saúde para todos 
Servidores da UNIFESP e HU; 
 
Avaliação: para Concessão de Acompanhamento Licença para Tratamento Saúde 
Familiar da UNIFESP e HU. 
 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

O atendimento para os exames ocupacionais (periódicos, admissionais) com 
avaliação clínica; 
 
Coleta exames laboratoriais pela equipe de enfermagem, que faz a coleta, imprime 
os resultados e encaminha aos médicos dessa Coordenadoria para análise;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Solicitação de exames complementares, encaminhamento a especialistas, 
convocação dos servidores com retorno sem agendamento prévio para orientação 
sobre seus exames alterados, com consequente encaminhamento para avaliação 
especializada; 
 
Caracterização de Nexo Causal, acidentes de trabalho, doenças profissionais e/ou 
relacionadas ao trabalho, Controle, Treinamento e Entrega dos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual); 
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Em relação a perícia médica: Avaliação pericial para concessão ou não de licença 
tratamento saúde dos servidores; 
 
Avaliações para o núcleo de mobilidade sobre restrições devido a patologias através 
da perícia; 
 
Pedidos isenção imposto renda; 
 
Aposentadorias por invalidez, solicitações de reversão de aposentadoria; 
 
Avaliações do Serviço Social em relação a necessidade de acompanhamento do 
servidor para tratamento de saúde de seu familiar, com posterior avaliação médica 
pericial, visitas da equipe de serviço social; 
 
Realizações de avaliações periciais singulares para outras Instituições Federais, 
previstas na Legislação - Perícias em Trânsito (servidores de outras Instituições, 
outros Estados e Municípios, em tratamento médico na cidade/estado São Paulo). 
 

PRINCIPAIS CLIENTES Servidores e familiares da UNIFESP e do HU. 

DESCRIÇÃO 

 
Atendimento aos Servidores da Unifesp e HU, nas ações relacionadas a prevenção de 
adoecimento dos servidores através dos exames médicos periódicos, além exames 
admissionais dos concursados aprovados na UNIFESP, realizam-se ações relacionadas 
à segurança no trabalho, através de relatórios de inspeção de segurança, 
atendimento a ocorrências, treinamentos e manuais específicos para os 
trabalhadores; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Avaliação das funções e locais de trabalho, para concessão ou não de Adicionais 
Ocupacionais (Insalubridade, Periculosidade, Raios X, Radiações Ionizantes e 
Trabalhos com Radioisotopos); 
 
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) realizado por servidor, para fins de 
aposentadoria especial. 
 

 

 

2.3.1. Número de Avaliações Periciais por Campus 

Dependência de transporte e diárias, exceto São Paulo e Baixada Santista (possuem médicos 

nos campi). 

São Paulo Reitoria Guarulhos Diadema 
Baixada 
Santista 

Osasco  
São José dos 

Campos 

1686 91 46 39 27 7 3 

 

OBS: Dados correspondentes ao número de avaliações periciais que os servidores realizaram na sua totalidade, 

sendo que um servidor pode ter sido submetido a mais de uma avaliação pericial durante o ano; 

O Campus São Paulo inclui as avaliações também dos servidores do HU; 
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Essas avaliações correspondem aos atendimentos médicos periciais, que variam de 16 a 720 dias, para 

tratamento da saúde dos mesmos. 

 

2.3.2. Número de afastamentos através de atestado médico, recebidos pela perícia  

Inferior a 15 dias, que não passam por avaliação pericial médica, conforme determina a 

legislação vigente. 

 

São Paulo Reitoria 
Baixada 
Santista 

Diadema Guarulhos 
São José 

dos Campos 
Osasco  

2356 244 195 153 110 108 56 

 

 

2.3.3. Número de Avaliações in loco por Campus 

Na dependência da disponibilização de transporte, exceto São Paulo, e pagamento de diárias 

para os Técnicos de Segurança e Engenheiro de Segurança do Trabalho se deslocarem para 

São José dos Campos e Baixada Santista, ressaltando que Guarulhos e Diadema possuem seus 

próprios Técnicos de Segurança do Trabalho que realizaram estas avaliações in loco nos seus 

respectivos campi. 

 

São Paulo Guarulhos Diadema 
Baixada 
Santista 

São José 
dos Campos 

Osasco  

383 

Conforme informações 

do TST desse campus, 

diariamente são 

realizadas 

intervenções nos mais 

diferentes setores dos 

campi, portanto em 

torno de 200. 

 

O TST desse campus 

encontra-se em 

férias, portanto não 

foi possível a 

obtenção das 

informações 

necessárias (11), 

porém foram 

realizadas cerca de 

13 avaliações pelo 

SESMT. 

8 7 3 

 

 

2.3.4. Número de atendimentos ocupacionais por campus 

a. É permitido aos servidores a recusa em realizar o exame médico periódico; 

b. O deslocamento da equipe do SESMT para realizar estes exames depende da 

disponibilização de Transporte para os campi (exceto São Paulo e Baixada Santista onde 

existem médicos para realizar os exames); 
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c. Nos campi São José dos Campos e Baixada Santista dependência pagamento de diárias 

para a equipe do SESMT se deslocar; 

d. Foram contabilizados os retornos dos servidores no Campus São Paulo, quando dos 

seus exames alterados: 

São Paulo + HU + Reitoria Guarulhos Diadema Osasco  São José dos Campos 

3936 98 63 43 8 

e. Número de coletas realizadas pela equipe de enfermagem no Campus São Paulo + HU 

+ Reitoria:  2980; 

f. Número de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) distribuídos no Campus São 

Paulo + HU + Reitoria: 2044. 

 

2.3.5. Licença tratamento família 

a. Licenças concedidas após avaliação médico social (sempre para licenças a partir do 4° 

dia):  

São Paulo + HU + 
Reitoria 

Baixada 
Santista Diadema Osasco  

São José dos 
Campos 

Guarulhos 

215 6 2 2 2 1 

OBS: O mesmo servidor pode ter obtido mais do que uma avaliação. 

 

b. Licenças concedidas sem necessidade de avaliação médico social (até três dias). 

São Paulo + HU 
Baixada 
Santista 

Reitoria 
São José dos 

Campos 
Diadema Guarulhos Osasco  

762 72 45 31 9 6 5 

OBS: O mesmo servidor pode ter entregue mais do que uma licença. 

 

 

2.3.6. Licenças para tratamento saúde para servidores de outras instituições federais 

-Perícia em trânsito; 

-Foram realizadas 167 avaliações periciais. 

 

 



  

 

19 

 

2.4. Desenvolvimento e Gestão de Pessoas – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO DE PESSOAS 

Com origem na antiga divisão de capacitação do DRH, o atual DDGP conta com um corpo de 

profissionais administrativos, além de pedagogos e psicólogos. Sua ação, inicialmente voltada 

para os TAEs, tendo como base o desenvolvimento do Plano de Carreira Capacitação para 

estes servidores (PCCTAE), realizada em conjunto com as comissões (e subcomissões nos 

campi) de capacitação e com a CIS, deverá ser ampliada para o apoio ao desenvolvimento 

docente.  

Para além das atividades de formação e desenvolvimento, é o local responsável pela avaliação 

de desempenho dos TAEs, e de estudos de dimensionamento da força de trabalho. Sua 

atuação está intrinsecamente vinculada aos outros dois departamentos da ProPessoas. 

Diante do quadro de grande movência dos trabalhadores, ou seja, a busca por melhores 

condições de trabalho, ligadas ao aumento da remuneração e, principalmente à uma maior 

qualidade de vida, um dos desafios desta vertente da política de atenção integral ao servidor é 

construir estratégias de satisfação e permanência dos trabalhadores na Instituição.  Os dados 

dos últimos concursos revelaram uma tendência a não fixação dos novos servidores, em 

particular dos TAEs, na Universidade; a perda foi significativa e representou um retrabalho 

importante para a área da posse e concursos. Tal necessidade parece ser maior numa 

metrópole como São Paulo, onde a competição, mesmo entre as instituições federais de 

ensino, se faz presente e as distâncias se ampliam em relação ao tempo despendido para 

chegar ao trabalho ou a casa. Soma-se a isto nossa característica como uma Universidade 

multicampi e multicidades. 

 

MACROPROCESSO 
SUBUNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

ATIVIDADE/PROCESSO 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
PRINCIPAIS 
CLIENTES 

DESCRIÇÃO 

APOIO 
Divisão de 

Treinamento e 
Capacitação 

Capacitação 

Programa de 
Capacitação; 

Servidores 
Capacitados; 
Progressões 
Concedidas 

Servidores 
técnico 

administrativos 
em educação  

Elaborar e executar o 
plano anual de 
capacitação dos 
servidores técnicos 
administrativos em 
educação, bem como 
analisar os processos 
de progressão por 
capacitação 
profissional. 
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Incentivo à 
Qualificação 

Concessão do 
Incentivo à 

Qualificação 
ao Servidor 

Servidores 
técnico 

administrativos 
em educação  

Analisar 
solicitações/processos 
de incentivo à 
qualificação. 

Mobilidade 
Mobilidade do 

Servidor 

Cessão; 
Colaboração 

Técnica; 
Licença para 
acompanhar 

cônjuge / 
Exercício 

provisório; 
Readaptação; 
Recondução;  

Redistribuição;  
Reintegração; 

Remoção; 
Reversão 

Servidores 
públicos; 

Departamentos 

Receber as 
solicitações de 
mobilidade dos 
servidores, fazer 
orientações e realizar 
os encaminhamentos. 

 

2.4.1. Capacitação e qualificação 

A elaboração e execução do Programa de Capacitação 2015 foi uma das ações deste 

Departamento, que teve início a partir do diagnóstico de necessidades de capacitação 

realizado no período de outubro a dezembro de 2014, preenchido pelos servidores, 

individualmente e pelas chefias dos setores. Das demandas apontadas nestes diagnósticos 

foram trabalhadas as que apresentaram maior frequência e cujas propostas de estrutura 

passaram por avaliação e consequente aprovação da Comissão de Capacitação, tendo sido 

efetivamente realizados os seguintes módulos: 

 

1 A motivação no serviço público: aspectos teórico-práticos (EaD) 

2 Alimentação, cultura e saúde urbana (EaD) 

3 Análise de processos de negócios (EaD) 

4 Competência comunicativa (EaD) 

5 Conhecendo a Unifesp (EaD) 

6 Criação de formulários e gerenciamento de informações (googledocs) - produção colaborativa online (EaD) 

7 Criação de sites e gerenciador de conteúdos - joomla (EaD) 

8 Disseminadores de educação fiscal (EaD) 

9 Disseminadores de educação fiscal -  2ª turma (EaD) 

10 Educação financeira, futuro sustentável (EaD) 

11 Formação de pregoeiro 

12 Gestão da qualidade e segurança do paciente (EaD) 

13 Gestão de documentos (EaD) 

14 Gramática e redação no serviço público (EaD) 

15 Humanização e ética no serviço público (EaD) 

16 Inglês básico - nível II (EaD) 

17 Internet das coisas (EaD) 

18 Libras básico 
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19 Potencialidades técnicas do moodle 

20 Potencialidades técnicas do moodle - 2ª turma 

21 Relações interpessoais no ambiente de trabalho (EaD) 

22 Revit architecture basico 

23 Sistema de concessão de diárias e passagens - legislação e prática 
 

Estas ações abrangem vários ambientes organizacionais, e abordam competências 

fundamentais para nossos servidores em temas como: informática, idiomas, língua portuguesa, 

libras, sistemas específicos do serviço público como SCDP dentre outros. No total foram 655 

concluintes, em módulos oferecidos tanto presencialmente, quanto na modalidade à distância. 

Além destes módulos, ofertados pela própria Unifesp, ainda foram aprovadas 90 solicitações 

de participação em eventos externos como Congressos, Seminários, e entre outros, que 

promovem a troca de experiências e atualização de nossos servidores. 

 

Com relação à qualificação, o Programa de Incentivo à Qualificação Para Bolsa-Auxílio 

Graduação e Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), contemplou 105 servidores. 

Em 2015, do total de 3.963 servidores Técnicos Administrativos em Educação ativos da Unifesp, 

2.974 recebem Incentivo à Qualificação, ou seja, têm nível de escolaridade além do exigido 

para o exercício do cargo que ocupam, em termos percentuais, trata-se de 75,04 % da força de 

trabalho qualificada. 

 

Entre as ações do Conselho de Gestão de Pessoas, destacam-se as aprovações: em 

agosto/2015 do Regulamento de afastamento dos servidores técnico-administrativos em 

educação para Capacitação e Qualificação já em vigor; em outubro/2015 o manual para 

Avaliação do Estágio Probatório dos servidores técnico-administrativos em educação, com 

execução prevista para 2016. 

 

Importante ressaltar que 2015 foi um ano completamente atípico em termos 

orçamentários/financeiros, com seguidos contingenciamentos de verba, promovidos pelo 

Governo Federal que impossibilitaram até mesmo a manutenção de alguns cursos 

normalmente oferecidos pelo Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, 

ocorrendo como consequência deste cenário, a diminuição do número de cursos ofertados aos 

nossos Técnicos, com óbvio prejuízo ao processo de desenvolvimento, tanto dos servidores, 

quanto institucional. 

 



  

 

22 

 

Processo 
 Baixada 
Santista 

Diadema Guarulhos Osasco Reitoria 
São José 

dos 
Campos 

São Paulo 
Total 
Geral 

Concluintes Programa 
Capacitação 

40 25 21 24 115 34 396 655 

Progressões por 
Capacitação Profissional 

34 28 27 17 61 21 447 635 

Incentivos à Qualificação 14 14 12 12 45 8 217 322 

 

2.4.2. Núcleo de mobilidade 

O Núcleo de Mobilidade foi criado para administrar e operacionalizar processos que envolvam 

a movimentação funcional dos servidores docentes e/ou técnico-administrativos em educação, 

tendo as seguintes metas: 

 Propor uma política de mobilidade para a inclusão no Regimento Interno e/ou 

Estatuto da UNIFESP, com o objetivo de reestruturar os procedimentos vigentes e 

tornar ágeis os processos dos diferentes casos de mobilidade, diminuindo o tempo de 

espera entre os pedidos e sua efetivação; 

 Desenvolver estas atividades embasadas pela avaliação de desempenho dos 

servidores; 

 Tornar públicas todas estas ações por meio dos canais de comunicação da UNIFESP; 

 Elaboração dos fluxos de mobilidade aprovados no Conselho de Gestão com Pessoas 

e publicados na página da ProPessoas. 

No cotidiano do Núcleo de Mobilidade, a equipe esclarece dúvidas sobre a movimentação de 

pessoal tanto para os departamentos como para os servidores. No caso das solicitações dos 

servidores a equipe do núcleo tem se empenhado na realização de um acolhimento individual 

das demandas, que muitas vezes nos chegam como mobilidade, mas escondem adversidades 

enfrentadas no ambiente no trabalho, na vida pessoal do servidor, assim como diversos casos 

que envolvem motivos de saúde. Para possibilitar melhor resolução destes casos, a mobilidade 

trabalha em parceria com o Departamento de Saúde do Trabalhador e a Coordenadoria de 

Segurança, Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. 
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Atividades Quantidade 2015 

Cessão 7 

Colaboração Técnica 9 

Licença para acompanhar cônjuge / Exercício provisório 4 

Readaptação 1 

Recondução 1 

Redistribuição 63 

Reintegração 0 

Remoção 92 

Reversão 3 

Total 180 

 

 

3. GESTÃO E DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PESSOAS DA 

UNIVERSIDADE 

 

3.1. Gestão de vagas e concursos  

A CGVC tem como objetivo ajudar a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 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. 

Entre suas principais atividades, temos: 

 Organizar e controlar as vagas da Instituição; 

 Realizar e acompanhar Concursos Públicos e Processos Seletivos para o quadro de 

servidores Técnico-Administrativos e Docentes; 

 Nomear e contratar novos servidores, assim como, dar todas as informações 

pertinentes do cargo público; 

 Divulgação dos CP e PSS em andamento (Sistema Concurso-UNIFESP); 

 Treinar secretários para a realização dos CP e PSS da Instituição, entre várias outras 

atividades. 

 3.1.1. Concursos e processos seletivos para docente 

Mesmo sendo um ano complicado devido ao corte orçamentário/financeiro das IFES, onde 

Diárias e Passagens não poderiam ser custeadas, em 2015 todas as propostas de realização de 

concursos e processos seletivos foram realizadas. Para comprovar temos: 
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a. Quadro I - ABERTURAS – 2015, temos a quantidade de solicitação de aberturas de 

Concursos Públicos (CP) e Processos Seletivos Simplificados (PSS), por campus 

solicitante. O Campus São Paulo, com 29 solicitações de aberturas, foi o campus que 

mais abriu CP, no ano de 2015 e os Campi Baixada Santista e Diadema, com 14 

solicitações cada um, os que mais abriram PSS. Com a somatória total dos Campi, a 

CGVC encaminhou a abertura de 117 processos de CP e PSS. 

I - ABERTURAS - 2015 

CONCURSO PÚBLICO / 2015 PROCESSO SELETIVO / 2015 

CAMPUS Qtd CAMPUS Qtd 

BAIXADA SANTISTA 12 BAIXADA SANTISTA 14 

DIADEMA 10 DIADEMA 14 

GUARULHOS 7 GUARULHOS 0 

OSASCO 7 OSASCO 5 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3 

SÃO PAULO 29 SÃO PAULO 9 

REITORIA 1 REITORIA 0 

TOTAL 72 TOTAL 45 

TOTAL GERAL 117 

Para a realização destes concursos e processos seletivos a CGVC treinou 30 secretários, com o 

intuito de diminuir a quantidade de erros e irregularidades na aplicação das provas e andamento 

geral dos CP e dos PSS. 

 

 

b. Quadro II - HOMOLOGAÇÕES – 2015, temos a quantidade de processos de CP e PSS, 

homologados por campus solicitante. O Campus Diadema foi o que mais solicitou 

homologações de CP, o total de 16 processos e o Campus Baixada Santista, o que mais 

solicitou homologações de PSS com o total de 12 processos. Com a somatória total dos 

Campi, a CGVC homologou 78 processos de CP e PSS. 

II - HOMOLOGAÇÕES – 2015 

CONCURSO PÚBLICO / 2015 PROCESSO SELETIVO / 2015 

CAMPUS Qtd CAMPUS Qtd 

BAIXADA SANTISTA 9 BAIXADA SANTISTA 12 

DIADEMA 16 DIADEMA 9 

GUARULHOS 0 GUARULHOS 1 

OSASCO 4 OSASCO 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 0 

SÃO PAULO 11 SÃO PAULO 10 

REITORIA 0 REITORIA 0 

TOTAL 46 TOTAL 32 

TOTAL GERAL 78 
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c. Quadro III - CANCELAMENTOS – 2015, temos a quantidade de processos de CP e PSS, 

cancelados por irregularidades, com o intuito de evitar apontamentos judiciais. 

 

III - CANCELAMENTOS - 2015 

CONCURSO PÚBLICO / 2015 PROCESSO SELETIVO / 2015 

CAMPUS Qtd CAMPUS Qtd 

BAIXADA SANTISTA 1 BAIXADA SANTISTA 0 

DIADEMA 1 DIADEMA 2 

GUARULHOS 0 GUARULHOS 0 

OSASCO 1 OSASCO 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 0 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2 

SÃO PAULO 1 SÃO PAULO 0 

REITORIA 0 REITORIA 0 

TOTAL 4 TOTAL 4 

TOTAL GERAL 8 

 

 

d. Quadro IV - NOMEAÇÕES DE DOCENTES - 2015, referente aos CP homologados, por 

campus. Observa-se que tivemos 43 nomeações e 7 portarias foram tornadas sem 

efeito. 

IV - DOCENTES - 2015 

CAMPUS 
NOMEAÇÕES 

EFETIVADAS SEM EFEITO 

BAIXADA SANTISTA 5 1 

DIADEMA 15 1 

GUARULHOS 0 0 

OSASCO 3 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 11 4 

SÃO PAULO 9 1 

REITORIA 0 0 

TOTAL 43 7 

 

e. Quadro V - CONTRATAÇÕES DE DOCENTES SUBSTITUTOS E DE VISITANTES - 

2015, referente aos PSS homologados e solicitações, por campus. Observa-se que 

contratamos 21 Docentes Substitutos e 10 Docentes Visitantes. 
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V - DOCENTES - 2015 

CAMPUS 
CONTRATAÇÕES 

SUBSTITUTOS VISITANTES 

BAIXADA SANTISTA 8 1 

DIADEMA 8 0 

GUARULHOS 1 2 

OSASCO 0 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 0 6 

SÃO PAULO 4 0 

REITORIA 0 1 

TOTAL 21 10 

 

 

3.1.2. Aprovações de progressão funcional e promoção para associado e titular, por Campus 

VI - DOCENTES - 2015 

CAMPUS 
PROGRESSÃO 
FUNCIONAL 

PROMOÇÃO 

ASSOCIADO TITULAR 

BAIXADA SANTISTA 72 8 0 

DIADEMA 83 14 0 

GUARULHOS 78 6 0 

OSASCO 39 0 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 38 0 0 

SÃO PAULO 69 12 32 

REITORIA 0 0 0 

TOTAL 379 40 32 

 

 

3.1.3. Solicitações de Alteração de Regime de Trabalho aprovadas, e a quantidade de Docentes 

que aderiram à Previdência Complementar 

VII - DOCENTES - 2015 

CAMPUS 
ALTERAÇÃO REGIME 

DE TRABALHO 
PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

BAIXADA SANTISTA 0 

146 

DIADEMA 0 

GUARULHOS 0 

OSASCO 0 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 0 

SÃO PAULO 5 

REITORIA 0 

TOTAL 5 146 



  

 

27 

 

3.1.4. Concursos para TAEs 

a. No Quadro VIII, temos a quantidade de nomeações realizadas para Técnico-

Administrativos em Educação, de acordo com o Nível, por Campus. Em relação a (1) 

EFETIVAS, temos o total de nomeações realizadas e em relação a (2) SEM EFEITO, a 

quantidade de portarias que foram tornadas sem efeito. 

VIII - NOMEAÇÕES - TAE 

  

  

EFETIVAS SEM EFEITO 

NÍVEL C NÍVEL D NÍVEL E NÍVEL C NÍVEL D NÍVEL E 

BAIXADA SANTISTA 0 0 1 0 0 0 

DIADEMA 0 8 16 0 5 12 

GUARULHOS 0 2 9 0 3 6 

OSASCO 0 2 5 0 0 1 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 0 2 0 0 3 0 

SÃO PAULO / REITORIA 2 25 25 3 20 11 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 2 14 29 3 11 13 

TOTAL 4 53 85 6 42 43 

TOTAL GERAL 142 91 

  

b. Considerando que no ano de 2015 a UNIFESP contava com dois editais vigentes com 

remanescentes para diversos cargos –TAE, sendo que o Edital 001/2013 expirou em 

julho/2015, observamos no Quadro IX, a quantidade de nomeações, por Nível, por 

Edital. 

IX - NOMEAÇÕES - TAE POR EDITAL - 31/12/2015 

A vigência deste Edital se 

encerrou, para todos os cargos, 

em 24/07/15. 

EDITAL 001/13 EDITAL 1079/13 

NÍVEL C NÍVEL D NÍVEL E NÍVEL C NÍVEL D NÍVEL E 

TOTAL I 4 28 18 0 25 67 

TOTAL II 50 92 

TOTAL GERAL 142 

 

c. Resumindo o aproveitamento do Edital 001/2013, temos: o concurso ofertou 206 vagas 

para diversos cargos, tivemos 813 candidatos habilitados, destes 605 foram nomeados. 

O aproveitamento total do concurso é de 74,42%, sendo que após o cumprimento do 

edital (nomeação das 206 vagas ofertadas), ainda nomeamos mais 399 candidatos 
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habilitados, o que é representado por 65,73% de aproveitamento dos remanescentes. 

Do total de nomeações realizadas (605), 19,96% das portarias foram tornadas sem 

efeito, ou seja, 107 portarias. 

EDITAL 001/2013 

NÍVEL NOMEADOS REMANESCENTES 

C 222 2 

D 235 78 

E 148 128 

TOTAL  605 208 

QUANTIDADE DE HABILITADOS 813 

QUANTIDADE DE VAGAS 206 

CANDIDATOS HABILITADOS 813 

NOMEADOS 605 

TOTAL APROVEITAMENTO (%) 74,42 

APROVEITAMENTO DE REMANESCENTES (%) 65,73 

SEM EFEITO 107 

SEM EFEITO (%) 19,96 

REMANESCENTES 208 

  

d. Resumindo o aproveitamento do Edital 1079/2013, temos: o concurso ofertou 105 vagas 

para diversos cargos, tivemos 416 candidatos habilitados, destes, até 31/12/2015, 291 

candidatos foram nomeados. O aproveitamento total do concurso é de 69,95%, do total 

de nomeações realizadas (291), 31,27% das portarias foram tornadas sem efeito, ou seja, 

91 portarias. Este edital está vigente, podendo ter novas nomeações até o mês de 

junho/2016. 

EDITAL 1079/2013 

NÍVEL 
NOMEADOS ATÉ 

30/11/2015 
REMANESCENTES 

C 4 0 

D 103 34 

E 184 91 

TOTAL  291 125 

QUANTIDADE DE HABILITADOS 411 

QUANTIDADE DE VAGAS 105 

CANDIDATOS HABILITADOS 416 

NOMEADOS ATÉ 30/11/2015 291 

TOTAL APROVEITAMENTO (%) 69,95 

SEM EFEITO 91 

SEM EFEITO (%) 31,27 

REMANESCENTES 125 
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e. A CGVC também é responsável pelo Concurso Público, com inscrições abertas nesta 

data, o qual será realizado pela VUNESP. O concurso conta com 214 vagas, para os 

Níveis C, D e E. Destas vagas, 152 são destinadas à ampla concorrência, 28 vagas são 

reservadas a candidatos com deficiência e 34 vagas são reservadas a candidatos que 

autodeclararem negros. Este concurso, além das vagas ofertadas, poderá suprir vagas 

que venham surgir de aposentadorias, vacâncias, exonerações etc. 

 

3.2. Dimensionamento de pessoal  

A desigualdade da distribuição do número de TAEs entre as unidades universitárias, em 

relação ao aluno equivalente é fato, e a construção de uma política de alocação de vagas 

está sendo pensada. Essa proposta de construção de uma política de alocação de vagas tem 

com objetivos diminuir o clima de desconfiança entre os diretores acadêmicos e 

administrativos, Reitor e Pró-Reitores, chefes de unidades acadêmicas e, fundamentalmente, 

equilibrar a relação TAEs/aluno equivalente entre os campi.   

A primeira ação dentro desta política, além da criação da CGVC com um quadro de 

pessoas adequado para as tarefas ali realizadas, foi a realização do primeiro Censo da 

Unifesp. Ele representou a contagem direta dos servidores, visando a atualização dos dados 

cadastrais e a atualização do local efetivo de trabalho (ou seja, servirá para (re)designar 

centro de custos – servidor). Neste primeiro Censo, além destes aspectos, houve interesse 

de conhecer melhor o “clima organizacional” e as demandas dos servidores para sua 

formação e para sua saúde.  

Em articulação com o Censo está em construção um primeiro modelo de 

dimensionamento de pessoas para as Unidades Universitárias que compõem a Unifesp.  

Para tanto foi constituído o grupo de trabalho com o objetivo de propor tanto o modelo 

quanto uma política de (re)dimensionamento e adequação de pessoal para os campi, em 

conjunto com a ProPlan e ProAdm. A partir da conclusão e apresentação desse modelo 

iniciaremos um terceiro passo, que é proposição de uma política de alocação de vagas entre 

as Unidades Universitárias. Essas ações, em conjunto, possibilitarão a definição do quadro 

de pessoal dos campi e poderá constituir um modelo base para a necessária adequação do 

quadro de pessoas a cada movimento de expansão internos as unidades universitárias.  
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4. O PONTO FINAL QUE INICIA  

Para finalizar este plano de desenvolvimento institucional, na parcela que pensa as 

políticas para os Docentes e os TAES, é importante frisar que nossa atuação será pautada 

cada vez mais na construção de espaços e movimentos que permitam a instituição de 

relações mais compartilhadas e solidárias entre as pessoas que fazem a nossa universidade, 

para além das exigências burocrático-legais ligadas à vida dos servidores. 

Acreditamos que este caminho não se faz só, e que há saberes sobre este fazer. Assim, 

nosso trabalho deverá buscar cada vez mais a articulação, a parceria, com as diferentes 

áreas do conhecimento e práticas que integram a nossa Universidade, ou outras Instituições. 

O local da política de pessoas pode ser um espaço de construção de novas relações entre 

os trabalhadores, de experimentações no mundo do trabalho e, portanto, pode se constituir 

num espaço de produção de conhecimento, se assim o quisermos.  


