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UNIVERSIDADE FEDERALDO ESPÍRITO SANTO
P ó-Reitoria de Gestão de Pessoas

Departamento de Atenção à Saúde

Mem. 022/201 M/DAS/Progep/U fes

Em 08 de janeiro de 2018.

À Comissá.0 Permanente de Flexibilização de Jornada

Assunto: Jornada Flexibilizada

1. () Departamento de Atenção à Saúde - DAS/PROGEP, é o setor responsável pela
coordenação das ações da politiza de seguridade social da UFES nas áreas de saúde, assistência,
esporte e lazer, tendo como público alvo a comunidade universitária composta por servidores
ativos (docentes; e técnico-admilustrativos), estudantes e ainda o público externo por meio de
algumas ações específicas. Atítulo de exemplo destacamos algumas atividades desenvolvidas por
este Departamento: realização de exames periódicos; exames médicos para investidura em cargo
público; atend mento médico (.ginecologia, psiquiatria e intercorrèncias) e de enfermagem;
atendimeni:o psicossocial: atenc inento odontológico; realização de perícias para concessão de
adicionais de insalubridade, ptriculosidade e gratificação por trabalhos com Raios-X ou
substancias rad cativas e outros.

2. Nesse contexto verifica-se que alguns serviços ofertados por este Departamento
têm a característica de atividade contínua em função de atendimento a público ou trabalho no

período noturno.
3. Sabedores de que a exceção prevista no disposto no artigo 3o do Decreto n°
1.590/95. na redação dada pelo Decreto n° 4.836/03, abaixo transcrito, deve ser aplicada em
casos bem específicos, sendo ilegd sua aplicação como regra geral:

"Ari. 3- Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou
escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de
atendimento ao piblico ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente
máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de
trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-
se. neste caso, dispensar o intervalopara refeições."

4. Vimos destacar especialmente a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas

pelo Serviço Psicossocial deste DAS o qual funciona ininterruptamente de 7 às 20 h, de segunda
a sexta-feira, objetivando atender aos três turnos de funcionamento desta Universidade, mediante
atendimento à intercorrèncias t urgências diversas no âmbito da saúde/doença mental, por

exemplo, conJTios no trabalho, orises de pânico, transtornos de ansiedade, choro, angústia, dentre
outras, as qua s não se têm ;omo prever seu acontecimento. Além disso, agendamento e
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realização de atendimentos psicológicos e sociais cuja demanda ocorre a todo o momento em
função de situações ocorridas com servidores e, pontualmente, com prestadores de serviço
(terceirizados, anistiados e apenados) e comunidade que transita pelo campas.
5. Cabe ressaltar a importância do suporta realizado pelo Serviço Psicossocial à
Perícia OficiaJ em Saúde e aos servidores em licença para tratamento de saúde ou em licença
para acompanhar pessoa doente em família, cuja d sponibilidade ininterrupta promove a
resolutividade dos problemas assim que eles ocorrem e. consequentemente, o restabeleci menlo
mais rápido da saúde do servidor.

6. Importa dizer, por fim, que o acesso ininterrupto a um serviço de apoio
psicossocial tem efeitos significativos na prevenção de agravos a saúde mental e nc bem-e ;tar do
servidor da Ufes.

7. Esclarecemos que o Serviço Psicossocia funciona com o quantitativo de (: (seis)
servidoras ocupantes dos cargos de assistente social e psicólogo, de modo a viabilizar o
atendimento no período proposto.

8. Ante a todo o exposto, encaminhamos à essa Comissão paraapreciação acerca do
enquadramento dos servidores que desempenham suas atividades funcionais no Serviço
Psicossocial deste Departamento deAtenção à Saúde na exceção prevista no artigo 3o do Eecrelo
1.590/95, ou seja, cumprimento de seis horas diárias e ^arga horária de trinta horas semanais de
trabalho.

Atenciosamente,

Mery Moraes
Diretora do Departamento de Atenção à Saúde em exercício

PROGEP && ko
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ANEXO II DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

REQUERIMENTO DE FLEXIBILIZAÇÃO
DA JORNADA DE TRABALHO
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Ao Magnífico Reitor,

Requeremos a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos em Educação lotados no Serviço Psicossocial do

Departamento de Atenção à Saúde/PROGEP, conforme consta neste

processe, ha.a vista que a jornada requerica atende aos critérios previstos no

Decreto n° 1.590/1995 e na Resolução n° XK/2018-CUn.

íZOo V~c< O*) de fq-^g.rc*/ro de do/?

e—<

Assinatuia^e carimbe da Chefia imediata do safci&eS
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ANEXO III CO PROJETO DE RESOLUÇÃO

PLANO DE TRABALHO

Nom* do seltcr

Horário de atmiclirnenlo

proposto

Quantidade áa servidores

lotad<:>s iid se for

Quantidade

d estan adiais

à flexibilização

de vagas

Serviço Psicossocial do Departamento de
Atenção à Saúde

07 às 20h

6

1. Discriminar as atividades que serão desenvolvidas de forma contínua
e ininferrt pta ou em período noturno.

a. Atendimento a intercorrèncias da comunidade universitária e

eventualmente comunidade externa;

b. Atendimento direto ao público da UFES, por meio do Plantão

Psicossocial;

c. Apoio, encaminhamertos e orientações ao público que busca o serviço

psicossocial apresentando dificuldades/conflitos pessoais, familiares, no

trabalho, financeiras como endividamento ou outras;

d. Atendimentos ao público para orientações sobre situações envolvendo

alcoolismo, uso de outras drogas, casos de depressão, ansiedade, distúrbio

de humor e~tre outras;

e. Atendimento e orientação aos servidores em licença para tratamento

de saúde e licença para acompanhamento de pessoa doente na família;

f. Acolhimento aos novos servidores após a realização de exame

admissiona';

g. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia

Oficial em Saúde do SIASS/Ufes;

h. Outras que lhe forem delegadas, no âmbito de sua atuação

profissional

DAS

PR0GEP
UFES
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2. Justificar a necessidade da permanência de; servi dor(es) contínua e
ininterrupta, por, no mínimo, 12 horas, deco-rente de atendimento ao
público ou de trabalho noturno, apontando de forma detalhada o
benefício para o usuário.

O acesso ao Serviço Psicossocial se dá por demanda espontânea, sendo o

plantão psicossocial c espaço de referência para acolhida ou através de

encaminhamentos - da equipe do Departamento de Atenção à Saúde ou de

outros profissionais de saúde, pelas instâncias de gestão da Universidade, ou

ainda pela equipe de Perícia Oficial em Saúde, quando identificam a

necessidade de uma atuação/intervenção de assistentes sociais e/ou

psicólogos.

Atualmente o Serviço Psicossocial atua de forma ininterrupta, por meio do

plantão psicossocial, e tal fato beneficiou a conunidade universitária na

medida em que os servidores puderam buscar atendimento no exato

momento da sua necessidade. Após avaliação empírica, sustenta-se a

importância de ter um serviço disponível para atendimento no momento em

que o servidor estiver precisando. O Serviço Psicossocial atende muitos

servidores que vivenciam conflitos familiares e no trabalho e que ter um

espaço para acolhida e suporte faz diferença na forma de como ele vai lidar e

enfrentar tais situações. Assim, observa-se o impacto positivo co trabalho a

curto e médio prazo.

A ampliação do horário de atendimento ao público, beneficia, tanto os

servidores que iniciam suas atividades às 7h quanto os que fazem a jornada

de trabalho noturna, inclusive àqueles que buscan atendimento no horário de

almoço.

Assim, a natureza das atividades desenvolvidas, pelo Serviço Dsicossocial

exige que o atendimento ao público ocorra de forma continua, ser intervalos.

Insta frisar que os profissionais são demandados para atender inclusive o

público externo que circula no espaço institucional, na medide em que é

referência para o suporte a esses casos. Destacam-se as situações de
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pessoas, sem vínculo institucional, com transtorno mental que freqüentemente

utilizam o campus.

Cabe ressaltei' também o trabalho desenvolvido pela equipe junto ao Serviço

de Perícia Oficial em Saúde onde freqüentemente são apresentadas

demandadas, em caráter de urgência para suporte e apoio para os servidores

que foram peiiciados.

À luz desse cenário fica compreendido o cumprimento dos critérios referentes

a flexibilização da jornada cie trabalho previstos no art. 3o da Resolução

aprovada por Decisão ad relsrendum do Rei:or fundamentado no processo n°

023324/2017-93.

3.Quantificar e qualificar o usuário beneficiado com as atividades
ininterruptas ou noturnas.

O público demandante do Serviço Psicossocial é composto prioritariamente

por servidores efetivos da Uruersidade, além de excepcionalmente servidores

aposentados e comunidade externa que circula no campus. São atendidos

diariamente servidores com problemas familiares, conflitos no trabalho

envolvendo chefias e colegas de setor, servidores com depressão, ideações

suicidas, cases de uso e abuso de derivados etílicos/substâncias psicoativas,

transtorno do pânico, transtorno bipolar, transtorno de estresse e/ou estresse

pós-traumátiec. transtorno obsessivo-compulsivo e demais doenças psíquicas.

Também são atendidos servidores que apresentam questões familiares e de

endividamento além de serem realizados atendimentos a servidores

encaminhados pelos serviços: enfermagem, médico, Serviço de Perícia Oficial

em Saúde do SIASS/Ufes e por chefias imediatas. Quanto ao aspecto

quantitativo, conforme consta no relatório de produção em referente ao ano de

2017, foram realizados 4.337 atendimentos, envolvendo servidores,

estudantes, dependentes e oitros.

DAS
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4. Quadro de atividades e escala de trabalho

ATIVIDADE

(DE ACORDO COM

DETALHAMENTO DO

ITEM1)

SERVIDOR CARGO HORÁRIO DE

TRABALHO

a. Atendimento a

intercorrèncias;

b. Plantãc Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores

encaminhados pelo Serviço
de Perícia Oficial em Saúde;

e. Acompanhamento,
monitoramento e

orientações ao público
atendido;

f. Atendimento aos servidores

licenciados para tratamento
de saúde ou

acompanhamento de
pessoa doente na família.

Solange Vianna
DairOrto Marques-

Psicóloga 07às13h

Roberta

Alvarenga de
Almeida Vargas

Psicóloga I4às;20h

Milena Fiorim de

Lima Lemos

Psicóloga 11 às17h

Cynthia Perovano
Camargo Baumel

Psicóloga Afastamento

para Doutorado

a. Atendimento a

intercorrèncias;

b. Plantãc Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores

encaminhados pelo Serviço
de Perícia Oficial em Saúde;

e. Acompanhamento,
monitoramento e

orientações ao público
atendido;

f. Atendimento aos servidores

licenciados para tratamento
de saúde ou

acompanhamento de
pessoa doente na família.

Flávia Rossi

Vacari Pavan

Assistente

Social

13 às19h

Vânia Seidler

Paulino

Assistente

Social

07às13h
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOÍLRNAS A SER DESENVOLVIDAS

PELO SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Solange V nina Dali'Oito Marques

Cargo: Psicólogo

Ambiente organizacional: Ciências da Saúde

Descrição da.1, atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores li::nciados para tratamento de saúde.

Assir íTtfra e carimbo da Chefia

PARECER!ÍODEPARTAM ÍÜNTO DE DESENTOL^MI^ÍTO DE
PESSOAS/IMJ.OGEP:

Considerando o cargo do serv.clor e as atividades descritas:

J Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

I IHá indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

Assinatura e carimbo

firexo IVdo Projeto de Resolução
Página 1 ce 1
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS

PELO SERVIDOR NO SETOR:

Nome de» servidor: Roberta Ah'arenga de Almeida Vargas

Cargo: Psicólogo

Ambiente organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrências da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores licenciados para tratamento de saúde.

Assine tiara ecarimbo da Chefi^«fi^6^^ &

PARECÊRliÕDEPARTÁÍÍKNTO DEDESEISTWkWiÍENTO DE
PEívSOAS/PlíOGEP:

Considerando o cargo do serv dor e as atividades descritas:

J Não verneamos indícios de desvio de função do servidor

| | Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação

Assinatura e carimbo

P r exo IVdo Projeto de Resolução
Página 1 de 1
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ANEXO H DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS

PELO SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Milena Fie rim de Lima Lemos

Cargo: Psicólogo

Ambiente organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrênc £.s: da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores licenciados para tra:amento de saúde.

AssiríturaecarimboMaChefiain^éÜitc!L$$> . ^sa^

PARECÊ;R])0 DEPARTAMENTO DE DESIíNVOLVIMÈ*iTO DE
PESSOaS/PUOGEP:

Considerando o cargo do serv clore as atividades descritas:

J Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

I | Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

Assinatura e carimbo

Ar exo IV do Projeto de Resolução
Página 1 tíe 1
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS

PELO SERVIDOR NO SETOR:

Nome do semdor: Cynthia Persvano Camargo Baumel

Cargo: Psicólogo

Ambiente organizacional: Ciêidas da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrênc ís da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos semdores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores li:mciados para tratamento de saúde.

Assirltdrfe carimbo da Chefia iir^^^c^
PARECÊRlJODEPARTAPÍJíNTO DE DESENVOLVIMENTO DÊ
PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do serv dor e as atividades descritas:

jNãoverificamos indícios de desvio de função do servidor

I | Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

Assinatura e carimbo

P rexo IV do Projeto de Resolução
Página 1 ce 1
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

fis..

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS

PELO SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Flávia Ross Vacari Pavan

Carso: Assistente Social

Ambiente organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrenc.es da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores licenciados para tratamento de saúde.

-imbo «aAssirí tura e carimbo Ia Chefia ímec^wm^ t.^
m ^eS^€^'""

PAliíZ Eli liO DEPARTAÍ1ÍÍNTO DE DB$E3NVqOfiBgE0mi DE
PEí>SOAS/PltCíGEP:

Considerande o cargo do sen' dor e as atividades descritas:

J Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

j Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

Assinatura e carimbo

fi rexo IV do Projeto de Resolução
Página 1 de 1
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATJÍVIIIADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS
PELO SKRVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Vânia Seicler Paulino

Cargo: Assistente Social

Ambiente organizacional: Ciêteias da Saúde

Descrição da4- atividades:

a. Atendimento a intercorrênc as da comunidade Universitária

b. Atendimento por meio do Plantão Psicossocial

c. Acolhida a novos servidores

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial SIASS

e. Atendimento a servidores liemeiados para tratamento de saúde.

Assir t ftrfa e carimbo da Chefia ime$$W ^^

PARECER JJODEfARTAlÍENTO DE DftSENVO]*\pBBftiTO DE
PESSOAS/PROGEP: "%

Considerando o cargo do servclor e as atividades descritas:

]] Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

] Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

Assinatura e carimbo

fi rexo IV do Projeto de Resolução
Página 1 oe 1

DAS
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ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO
SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Cynthia Perovano Camargo Baumel

Cargo: Psicóloga

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

Qff

Assinatura e carimbo da Chefia**iBto/r
+*$Sfa

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

g Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

I Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:
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CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 1541825

Nome: CYNTHIA PEROVANO CAMARGO BAUMEL

Cargo: PSICÓLOGO-ÁREA
Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP
Admissão no Cargo: 05/07/2006

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e
de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de
processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços
onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da
Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada
instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,
odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva,
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação
física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Diagnóstico e assistência psicológica a pacientes e familiares.

• Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações.

• Elaboração e operacionalizaçao de sistemas de referência e contra-referència nos diferentes níveis de
atenção à saúde.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Prevenção de danos físicos e morais a pacientes durante a assistência à saúde.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
Elaborar laudos e pareceres;
Efetuaro exame psicolÃ3gico, com instrumentos padronizados, considerando a autonomia profissional e encaminhar
o parecer a quem de direito:
Encaminhar o servidor ou seu dependente legal para atendimento por outras especialidades;
Realizar orientaÃ§Ã£o psicolÃ3gica ao servidore seus familiares;
Orientar e dar suporte psicolÃ3gico ao servidor em seu retorno ao trabalho;
Realizar visita domiciliar, hospitalar ou ao local de trabalho para subsidiar o estudo de caso em anÃjlise.

%
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De acordo,

Assinatura dr/a) Servidor(a) , -.«,
CYNTHIA PEROVANO CAMARGO BAUMEL f/ DANIELA SIMÕES FREITAS MOTTA e&

1541825 1165187 ^°>>f
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V-Ássinaturfc cda Chefia
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO

SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Flávia Rossi Vacari Pavan

Cargo: Assistente Social

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

uA-f- ^—*m&
Assinatura e carimbo da Chefia imediata %SÃ ••'

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

JXJ Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

| Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

_-
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 1654368

Nome: FLAVIA ROSSI VACARI PAVAN

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP

Admissão no Cargo: 14/08/2008

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e

de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de

processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços

onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da
Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada

instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,

odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva,

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação

física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Elaboração e operacionalizaçao de sistemas de referência e contra-referència nos diferentes níveis de
atenção à saúde.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Observância das leis e regulamentos de saúde.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Prevenção de danos físicos e morais a pacientes durante a assistência à saúde.

• Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças humanas e animais.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

• Realização de atividades em manutenção, assistência, assessoria, fiscalização, perícia e suporte
técnico-administrativo a projetos ou atividades.

• Realização de coleta e tratamento de dados.

• Realização de estudos de viabilidade econômica e social.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
- AtuaÃ§Ã£o como membro da equipe multiprofissional do Subsislema Integrado de AtenÃ§Ã£o Ã SaÃ°de do
Servidor PÃ°blico Federal conforme manual de perÃ-cia do SIASS (2010);
- Emitir parecer social visando a anAilise dos aspectos sociais que interfiram na situaA§Ã£o de saÃ°de do servidor
e/ou pessoa da famÃ-lia, considerando a autonomia profissional na definiÃ§Ã£o de instrumentos tÃOcnicos como
visitas e entrevistas;
- Conhecer os indicadores socíoprofissional, econÃ'mico e cultural, dentre outros, dos servidores em tratamento de
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saÃ°de. utilizando instrumentos tÃ©cnicos como entrevistas, visitas epesquisas sociais; *^«gf^ fr
- Proceder Ã avaliaÃ§Ã£o para subsidiar o estudo do caso em anÃjlise; -. tefâ'

br- Realizar atendimento ao servidor e sua famÃ-lia, por meio de orientaÃ§Ã£o social nas questÃuqs relaciooatíás A^
saÃ°de, visando Ã inserÃ§Ã£o dos mesmos em aÃ§Ã|jes e programas desenvolvidos pela inàWtfiflÃ§A£o.;gs
como encaminhamentoaos recursos sociais disponÃ-veis na comunidade; \». .
- Realizar orientaÃ§Ã£o sobre os direitos sociais do servidor;
- Proceder Ã avaliaÃ§Ã£o social para subsidiar a decisÃ£o pericial sobre a presenÃ§a indispensÃjvel do servidor
em caso de licenÃ§a para tratamento de pessoa da famÃ-lia;
- Avaliar e acompanhar os servidores que apresentem problemas de relacionamento no local de trabalho, assim
como o absenteÃ-smo ou presenteÃ-smo nÃ£o justificado; (...);
- Acompanhar o tratamento de saÃ°de do servidor ou de pessoa de sua famÃ-lia, quando necessÃjho e indicado
pela perÃ-cia; (...);
- Acompanhar o cumprimento das recomendaÃ§Ãues em caso de restriÃ§Ã£o de atividades;
- Outras que lhe forem delegadas, no seu Ã0mbito de atuaÃ§Ã£o.

\IOJLÜM&9Vvv ÜQXJCU, tt^LDT*

Vitória, 07/02/2018

De acordo,

assinatura do(a) Servidor(a) » ^Assinatura da Chefia %\Assin£

FLAVIA ROSSI VACARI PAVAN f) DANIELA SIMÕES FREITAS MOTT^D^ igSr
1654368 1165187 ^^^^

BS*
•S^
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

^Sfb

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO

SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Milena Fiorim de Lima Lemos

Cargo: Psicóloga

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

M
jrae carimbo <da Chefia imediataAssinatu

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

J^\ Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

| Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observaçãc^-

f\J
SIAP1

a e carimbo



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 2413036

Nome: MILENA FIORIM DE LIMA LEMOS

Cargo: PSICóLOGO-ÁREA
Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP

Admissão no Cargo: 19/01/2010

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e
de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de
processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços
onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da
Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada
instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,
odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva,

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação
física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Diagnóstico e assistência psicológica a pacientes e familiares.

• Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações.

• Elaboração e operacionalizaçao de sistemas de referência e contra-referència nos diferentes níveis de
atenção à saúde.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Prevenção de danos físicos e morais a pacientes durante a assistência à saúde.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
Elaborar laudos e pareceres.
Efetuar o exame psicolÃ3gico, com instrumentos padronizados, considerando a autonomia profissional e encaminhar
o parecer a quem de direito.
Encaminhar o servidor ou seu dependnente legal para atendimento por outras especialidades
RealizarorientaÃ§Ã£o psicolÃ3gica ao servidore a familiares.
Orientar e dar suporte psicolÃ3gico ao servidor em seu retorno ao trabalho.
Realizar visita domiciliar, hospitalar ou ao local de trabalho para subsidiar o estudo de caso em anAilise.
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MIL FIORIM DL

2413036

Emissão: 07/02/2018 12:26:00

Vitória, 07/02/2018

AWnatura d__. Chefia

p) DANIELA SIMÕES FREITAS MOTTA
1165187
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO
SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Roberta Alvarenga de Almeida Vargas

Cargo: Psicóloga

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

Assinatura e carimbo dá W§ífê^imé"diata

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

l/K| Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

I Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 2513431

Nome: ROBERTA ALVARENGA DE ALMEIDA VARGAS

Cargo: PSICóLOGO-ÁREA
Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP
Admissão no Cargo: 27/05/2015

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e
de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de
processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços
onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da
Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada
instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,
odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva,
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação
física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Diagnóstico e assistência psicológica a pacientes e familiares.

• Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações.
• Elaboração e operacionalizaçao de sistemas de referência e contra-referència nos diferentes níveis de

atenção à saúde.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execuçãode programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Prevenção de danos físicos e moraisa pacientes durante a assistência à saúde.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
Atendimento de intercorrÃancia psicolÃ3gica
Elaborar laudos e pareceres
Efetuar o exame psicolÃ3gico, com instrumentos padronizados, considerando a autonomia profissional e encaminhar
o parecer a quem de direito
Encaminhar o servidor ou seu dependente legal para atendimento por outras especialidades
RealizarorientaÃ§Ã£o psicolÃ3gica ao servidor e a familiares
Orientare dar suporte psicolÃ3gico ao servidorem seu retorno ao trabalho
Realizar visita domiciliar, hospitalar ou ao local de trabalho para subsidiar o estudo de caso em anAjlise.

V

^
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De acordo, , . «? ^

Assinatura do(a) Servidor(a) Assinatura da Chefia ^^^^
ROBERTA ALVARENGA DE ALMEIDA VARGAS fl DANIELA SIMÕES FREITAS M0T^y|

2513431 1165187 * V^
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO
SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Solange Vianna Dali Orto Marques

Cargo: Psicóloga

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

Xj 1 —^p^^—
Assinatura e carimbo da Chefia^raeiàlata*'

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE

PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

| Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:-

9rAT>n-
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 6298202

Nome: SOLANGE VIANNA DALL ORTO MARQUES

Cargo: PSICóLOGO-ÁREA
Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP

Admissão no Cargo: 09/05/2008

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e

de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de

processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços

onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da

Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada

instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,

odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédicas, saúde coletiva,

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação

física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Diagnóstico e assistência psicológica a pacientes e familiares.

• Elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas internas e orientações.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Observância das leis e regulamentos de saúde.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças humanas e animais.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

• Realização de coleta e tratamento de dados.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
ParticipaÃ§Ã£o na execuÃ§Ã£o e avaliaÃ§Ã£o da polÃ-tica de desenvolvimento de pessoas e dos programas de
capacitaÃ§Ã£o e avaliaÃ§Ã£o de_ desempenho; AnÃjlise de ocupaÃ§Ãpes profissionais; ldentificaÃ§Ã£o,
avaliaÃ§Ã£o e proposiÃ§Ã£o de polA-ticas de assistÃancia Ã comunidade interna; RealizaÃ§Ã£o de atividades que
propiciem a melhoria da qualidade de vida na instituiÃ§Ã£o; ParticipaÃ§Ã£o na elaboraÃ§Ã£o e implementaÃ§Ã£o
de polÃ-ticas de assistÃancia estudantil; PreposiÃ§Ã£o e aferiÃ§Ã£o dos indicadores de saÃ°de.
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Emissão: 07/02/2018 12:23:43

Servic

ORTO MARQUES

6298202

Vitória, 07/02/2018

^^Assinatura tia Chefia
DANIELA SIMÕES FREITAS MOTTA t«á&
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

V -
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V

ATIVIDADES ININTERRUPTAS OU NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO
SERVIDOR NO SETOR:

Nome do servidor: Vânia Seidler Paulino

Cargo: Assistente Social

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição das atividades:

a. Atendimento a intercorrèncias;

b. Plantão Psicossocial;

c. Acolhida a novos servidores;

d. Atendimento aos servidores encaminhados pelo Serviço de Perícia Oficial em
Saúde;

e. Acompanhamento, monitoramento e orientações ao público atendido;

f. Atendimento aos servidores licenciados para tratamento de saúde ou
acompanhamento de pessoa doente na família.

^—f~
Assinatura e carimbo da Cheira#h$R$iâta

.,,_-_

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVttftENTO DE

PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

P><J Não verificamos indícios de desvio de função do servidor

I | Há indícios de que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação: , _ _ ^



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matricula SIAPE: 1661531

Nome: VÂNIA SEIDLER PAULINO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Lotação: DEPARTAMENTO DE ATENçãO à SAÚDE - DAS/PROGEP

Admissão no Cargo: 02/09/2008

Ambiente Organizacional: Ciências da Saúde

Descrição do Ambiente: Planejamento, execução e avaliação das atividades de pesquisa, extensão, assistência e
de apoio ao ensino em sala de aula, laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de
processamento de refeições e alimentos, campos de experimento ou outros espaços
onde ocorram a produção e a transmissão do conhecimento no campo das Ciências da
Saúde. Integram esse ambiente as seguintes áreas, além de outras que em cada
instituição forem consideradas necessárias ao cumprimento de seus objetivos: medicina,
odontologia, farmácia, nutrição, serviço social, ciências biomédícas, saúde coletiva,

fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, educação
física, psicologia e medicina veterinária.

Atividades nessas áreas:

• Elaboração e operacionalizaçao de sistemas de referência e contra-referència nos diferentes níveis de
atenção à saúde.

• Exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores.

• Execução de programas de assistência integral à saúde individual e coletiva.

• Observância das leis e regulamentos de saúde.

• Outras atividades de mesma natureza.

• Participação em campanhas sanitárias.

• Planejamento, execução, fiscalização, controle ou avaliação de projetos e atividades de pesquisa e
extensão.

• Preparação de informes sobre descobertas e conclusões.

• Prevenção de danos físicos e morais a pacientes durante a assistência á saúde.

• Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças humanas e animais.

• Programas de capacitação de pessoal da área da saúde.

• Realização de atividades em manutenção, assistência, assessoria, fiscalização, perícia e suporte
técnico-administrativo a projetos ou atividades.

• Realização de coleta e tratamento de dados.

• Realização de estudos de viabilidade econômica e social.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
-AtuaÃ§Ã£o como membro da equipe multiprofissional do Subsistema Integrado de AtenÃ§Ã£o Ã SaÃ°de do
Servidor_PÃ°blico Federal conforme prevista no Manual do SIASS (2010);
-RealizaÃ§Ã£o de visitas domicilares;
-Emitir parecer social visando a anÃjlise dos aspectos sociais que interfiram na situaÃ§Ã£o de saÃ°de do servidor
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e/ou pessoa da famÃ-lia, considerando a autonomia profissional na definiÃ§Ã£o de instrumentos tA©cnicos come
visitas e entrevistas; f O»
-Conhecer os indicadores socioprofissional, econÃ'mico e cultural, dentre outros, dos servidores em tratamento^JjG-
saÃ°de, utilizando instrumentos tÂ©cnicos comoentrevistas, visitas e pesquisas sociais; 0^~
-Proceder Ã avaliaÃ§Ã£o para subsidiar o estudo do caso em anÃjlise;_
-Realizar atendimento ao servidor e sua famÃ-lia, por meio de orientaÃ§Ã£o social nas questÃues relacionâdaâÃ
saÃ°de, visando Ã inserÃ§Ã£o dos mesmos em aÃ§Ãpes e programas desenvolvidos pela instituiÃ§Ã£o\assim
como encaminhamento aos recursos sociais disponÃ-veis na comunidade; Nj
-Realizar orientaÃ§Ã£o sobre os direitos sociais do servidor;
-Proceder Ã avaliaÃ§Ã£o social para subsidiar a decisÃ£o pericial sobre a presenÃ§a indispensÃjvel do servidor
em caso de licenÃ§a para tratamento de pessoa da famÃ-lia;
-Avaliar e acompanhar os servidores que apresentem problemas de relacionamento no local de trabalho, assim
como o absenteA-smo ou presenteÃ-smo nÃ£o justificado;
-Outras que lhe forem delegadas, no seu Ã0mbito de atuaÃ§Ã£o.

Vitória, 07/02/2018

De acordo,

Assinatura do(a) Servidor(a) . ''—Assinatura da Chefia ^ <$?
VÂNIA SEIDLER PAULINO t?/ DANIELA SIMÕES FREITAS MOTrPtfPjkáÈfc

1661531 1165187 k^V^V^ "
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Portaria n° 103/2018-R

Em 20 de março de 2018

Ao Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP/PROGEP),

Encaminhamos o processo para análise das atividades desenvolvidas pelos
servidores e pelo setor e verificação de possível desvio de função, de acordo com o
projeto de resolução aprovado ad referendum, pelo Presidente do Conselho
Universitário, em 31 de janeiro de 2018.

Respeitosamente,

JOANA DEIjPAULA BOENO MORAES
Presidente da CPFJ

Siape 2993997

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br'



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Departamento deDesenvolvimento de Pessoas

DESPACHO

Processo: 23068.002516/2018-47
Interessado: Departamento de Atenção à Saúde - DAS/Progep (Serviço Psicossocial)
Assunto: Flexibilização da jornada de trabalho

Ao diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas,

Conforme o projeto de resolução aprovado ad referendum pelo Presidente
do Conselho Universitário em 31 de janeiro de 2018, cabe ao DDP/Progep fazer a análise
da compatibilidade entre as atividades individuais de cada servidor, seu respectivo cargo e
as atividades desenvolvidas no setor.

As atividades atribuídas às ocupantes do cargo de Psicólogo/Área e de
Assistente Social (ambos do nível de classificação E) são as mesmas e possuem caráter
genérico —em síntese, diversas modalidades de atendimento.

Tais atividades se enquadram na descrição de ambos os cargos, no entanto,
devem necessariamente serdesempenhadas dentro do escopo do cargo ocupado por cada
servidora, isto é, o tipo de atendimento prestado pelo Assistente Social não pode se
confundir com o do Psicólogo, e vice-versa.

Tendo em vista que o setor estabeleceu duas escalas (fl. 05-verso), uma
para cada cargo, subentende-se que é esse o caso, motivo pelo qual opinamos que não há
indíciosde função nas atividades ininterruptas atribuídas às servidoras.

Porém, na análise dos ambientes organizacionais (que incluem o conjunto
de atribuições de cada servidor, sejam elas ininterruptas ou não), notamos as seguintes
atividades atribuídas às servidoras Flávia Rossi Vacari Pavan e Vânia Seidler Paulino:
"exames pré-admissionais, periódicos e especiais dos servidores" e "prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças humanas e animais".

A princípio, tais atividades não se enquadram no escopo do cargo de
Assistente Social. Poressemotivo, sugerimos solicitar à chefia imediata que esclareça de
que forma tais atividades se enquadram nas atividades típicas do cargo; ou, se for o caso,
que adeque asatividades demodo a sana; indícios dedesvio defunção.

\ Kj Em 21 de março de 2018.
•jfaçpar Júnior

são fle Capacitação
Carlos Ed 1

Diretor da

De acordo. À Comissão Permanentedé^lexibilização da Jornada (CPFJ).

Alexándréseverino Pereira
Diretordo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES.
CEP29.075-910. Tel: (27)4009-2272 / a-mail: dc.ddp.progep@ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Portaria n° 103/2018-R

Em 26 de março de 2018

À Chefia Imediata do setor,

Encaminhamos o processo para manifestação quanto ao despacho do
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas/PROGEP. Solicitamos a devolução
do documento em até 2 (dois) dias úteis para dar continuidade aos trabalhos da
CPFJ.

Atenciosamente,

JOANA G>É PAULA BOENO MORAES
Presidente da CPFJ

Siape 2993997

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Departamento deAtenção à Saúde

DESPACHO

Processo: 23068.002516/2018-47

Interessado: Departamento de Atenção à Saúde

Assunto: Jornada de Trabalho

À Comissão Permanente de Flexibilização deJornada(CPFJ),

Em atenção ao despacho do Departamento de Desenvolvimento de
Pessoas/PROGEP às fls. 31, vimos informar que as atividades constantes do sistema "cadastro de
ambiente organizacional" são fixas de modo acontemplar todos os cargos eem virtude de tal
fato, por vezes, são indicadas atividades que tem similaridade com aquelas exercidas pelo
servidor.

Informamos que relativamente às atividades "exames pré-admissionais, periódicos
e especiais dos servidores" e "prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças humanas e
animais" exercidas pelas servidoras ocupantes do cargo de assistente social, esclarecemos que,
quanto àprimeira, refere-se aos atendimentos que são realizados pelas mesmas após os exames
admissionais e periódicos. Após o exame admissional realizado pelo médico o candidato
nomeado acargo público éencaminhado para atendimento no Serviço Psicossocial, onde recebe
informações e orientações diversas acerca de direitos, deveres, serviços oferecidos pelo DAS
(Projeto Boas Vindas). Da mesma forma, os servidores que realizam exames periódicos no DAS,
após identificada alguma necessidade por parte do médico, oservidor éencaminhado ao Serviço
Psicossocial para atendimento. Quanto à segunda, esclarecemos que se refere a atividades de
prevenção de saúde desenvolvidas pelas servidoras em campanhas de saúde, atendimentos
individuais, visitas domiciliares, etc, por meio das quais oservidor atendido recebe informações
eorientações que proporcionam prevenção à saúde.

Em 29 de marçoiie-2018.

Av Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES.
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2342 / e-mail: das.progep@ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERALflQ ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXÍBTÜZAÇÀO DE JORNADA

Data: 23/03/2018

Horário: 17:00 horas

Nome do setor

Chefia imediata

Servidores presentes

Relatório de Visita técnica

VISITA IN LOCO

SERVIÇO PSICOSSOCIAL/DAS/PROGEP

DANIELA SIMÕES

MERY MORAES

ROBERTA ALVARENGA DE ALMEIDA VARGAS

34

1) Qual a estrutura física do setor para atender ao público? Ela é adequada para
o atendimento ao público de forma direta e dedicada? Éem mesas ou guichê?
Sim. Setor atende em pequenas salas de atendimento individualizado e
mesas.

2) O local de trabalho de cada servidor sé adequado para o atendimento ao
público de forma direta e dedicada? Se não, informe qual ou quais servidores
não possuem local de trabalho adequado para atendimento de forma direta e
dedicada?
Sim. Espaço adequado e usado em conjunto.

3) Durante sua visita algum estagiário/bolsista ou terceirizado fez algum tipo de
atendimento? O assunto tratado está no plano de trabalho do setor?
Não há estagiários ou bolsistas.

4) Durante sua visita os servidores com escala de trabalho no horário da visita
estavam no setor? Se não; qual foi a justificativa apresentada?
Sim.

Observações:
Os Profissionais do setor de forma voluntária ofertam cursos e coordenam
projetos de promoção de saúde. Achefia informou que há intenso fluxo de
servidores buscando atendimento psicossocial

.

•
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

Relatório de Visita técnica

REUNIÃO COM A CHEFIA IMEDIATA

Data: 23/03/2018

Nome do setor SERVIÇO PSICOSSOCIAUDAS/PROGEP

Chefia imediata DANIELA SIMÕES

Os pontos listados abaixo foram abordados com achefia imediata:

( X)Ocupação das vagas em caso de remoção ou vacância;
(X)Manutenção do cargo de direção ou a função gratificada ocupada;
(X) Manutenção do funcionamento do setor durante todo o período proposto;
( X) Proibição de fechamento do setor;
( X) Manutenção do cartaz de horário atualizado com as ausências;
( X) Alteração no número de vagas concedidas;
( X) Substituição de servidor.

Esclarecimentos de pontos do plano de trabalho:

1) Das atividades listadas como ininterruptas, alguma pode ser feita somente em
horário comercial ou ainda por meio eletrônico ou por agendamento?
Considerando que se trata de atendimento psicossocial e com
intercorrèncias e em situações não previsíveis , não é possível realizar
eletronicamente ou agendado.
2) O setor possui estagiário/bolsista? Se sim, quantos e quais atividades
desempenham?
Não

3) O setor possui terceirizado? Se sim, quantos e quais atividades
desempenham?
Não

-

4) Alguma atividade listada no plano de trabalho é feita com auxílio terceirizado
ou estagiário, bolsista, etc? Se sim, qual o tipo de auxílio?
Não

5; Quando os servidores precisam se ausentar por motivos pessoais ou legais,
para quem eles pedem autorização ou fazem a comunicação?



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

6) No caso de ausência de um ou mais servidores, que venha a prejudicar o
funcionamento ininterrupto do setor, como será feita a substituição deste
servidor?

Para a Chefia Imediata.

7) Quais as rotinas administrativas feitas, no setor, pelos servidores?
Rotinas de organização dos atendimentos, escalas, e coordenação de
projetos.

8) Quais os servidores realizam as atividades burocráticas relacionadas com
rotinas administrativas? Essas atividades são tidas como secundárias, ou seja,
não demandam tanto tempo do servidor?
A Chefia do DAS/PROGEP que faz as atividades burocráticas

9) Informe de forma clara e prática: porque o a abertura do setor após às oito
horas e/ou fechamento do setor no horário comercial prejudica o usuário.
Justifique porque o usuário não pode se adequar ao horário comercial.

O setor funciona de forma ininterrupta de 07h00min ate 20h00min,
objetivando atender os três turnos de funcionamento da universidade,
mediante o atendimento de intercorrèncias psicossociais e urgências que
podem acontecer em qualquer horário, além dos atendimentos agendados.

10) Os servidores estão cientes e disponíveis para o trabalho em escala e os
revezamentos necessários?

Sim.

Observações:
Conforme apurado em visita técnica e após entrevista com a chefia,
constatamos que embora os psicólogos da UFES possam, pela descrição
sumária do cargo executar outras atividades, por necessidade da
instituição eles ficam no atendimento/acolhimento psicossocial.

•

i
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS

PROCESSO N°: 23068.002516/2018-47
INTERESSADO: SERVIÇO PSICOSSOCIAL/DAS/PROGEP
ASSUNTO: CONCESSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

RELATÓRIO

Trata opresente de pedido de flexibilização de jornada para 06 (seis) vagas no setor
SERVIÇO PSICOSSOCIAL/DAS/PROGEP, ocupadas atualmente pelos servidores
abaixo descritos:

NOME CARGO SIAPE

ROBERTA ALVARENGA DE ALMEIDA VARGAS PSICÓLOGO 2513431

CYNTHIA PEROVANO CAMARGO BAUMEL PSICÓLOGO 1541825

MILENA FIORIM DE LIMA LEMOS PSICÓLOGO 2413036

SOLANGE VIANNA DALL ORTO MARQUES PSICÓLOGO 6298202

FLAVIA ROSSI VACARI PAVAN ASSISTENTE SOCIAL 1654368

VÂNIA SEIDLER PAULINO ASSISTENTE SOCIAL 1661531

Oresponsável pelo setor requerente juntou a seguinte documentação:
1. ANEXO II

2. ANEXO III
3. ANEXO IV
4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Conforme requisitos do projeto de resolução aprovado ad referendum
Presidente do Conselho Universitário, em 31 de janeiro de 2018, destaca-se

pelo

ITEM
ATENDE

O setor funciona por 12 ou mais horas ininterruptas em função do
atendimento ao público ou de trabalho no período noturno (Art. 1o e 3o):
Os servidores fazem atendimento direto e ininterrupto às pessoas, internas
e externas à instituição (Art. 1o):
Há demanda de atendimento prevista durante todo o horário de
funcionamento proposto (Art. 3o):
Aprincipal atividade dos servidores que solicitam a jornada flexibilizada é o
atendimento ao público (Art. 3o):
As atividades são executadas de modo contínuo, em regime de
turnos/escalas (Art. 3o):
Há quantitativo de servidores suficiente para suprir eventuais ausências
(Art. 3°):
O cargo de direção ou função gratificada alocada no setor está ocupado
(Art. 3o):

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
As escalas são estabelecidas respeitando os cargos/atribuições (Art. 3°):^
Existem servidores com atribuições distintas das do cargo que ocupam
(Art. 3o):
Há servidores efetivos disponíveis durante todo o horário de funcionamento
do setor (Art. 4o):
Servidores estão com exercício correto (Art. 6o):

SIM

NÃO

SIM

SIM

Após leitura dos documentos apresentados, visita técnica e reunião com a chefiado
setor realizada pelos relatores, destacamos inicialmente que o SERVIÇO
PSICOSSOCIAL/DAS/PROGEP presta relevante serviço para a Universidade
Federal do Espírito Santo, mediante o atendimento de intercorrèncias psicossociais
de toda comunidade acadêmica, com profissionalismo e cuidado pelo outro, estando
em plantão de atendimento no período de 7 às 20h.

Compreendemos, assim, que osetor se enquadra em todos os requisitos do projeto
de resolução antes mencionado.

Ressalvamos, contudo, o questionamento existente acerca das atividades
desenvolvidas pelos servidores serem inerentes ao cargo que ocupam, o que,
segundo esse curso de análise, não possibilitaria a concessão da flexibilização de
jornada.

Arespeito da ressalva, fazemos constar aqui as atividades descritas no PCCTAE
para oscargos de psicólogo e de assistente social, a saber:

Psicólogo- Estudar pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais
e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise.
tratamento orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento
individual e grupai, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais,
teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente Social" Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação,
trabalho jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e
articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

E o Relatório de Auditoria CRU/ES n° 201700845, o qual observa:

"Compulsando os processos de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores do
PCCTAE, foram identificadas interpretações extensivas da regra prevista no artigo 3o do
Decreto n° 1.590/1995 nas seguintes situações:
(A) na inclusão indevida das atividades inerentes às atribuições dos cargos efetivos entre as
atividades de atendimento ao público ensejadoras da redução de jornada prevista no artigo 3
do Decreto n° 1.590/1995.

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Segundo oentendimento firmado pelo órgão central do Sipec, a redução de jornada prevista no
artigo 3o do Decreto n° 1.590/1995 deve ser concedida em caráter excepc.onal. não devendo
serestendida indiscriminadamente a todos osservidores. ... ntn ..
Em decorrência dessa natureza excepcional, considera-se que a atividade de atendimento ao
publico prevista no artigo 3° do Decreto n° 1.590/1995 deve também ser excepc.onal em
relação às atribuições docargo público pelos seguintes motivos.
aíatureza das atividades que são inerentes ao exercício das atribuições dos cargos^pubtaos

são observadas para a definição do regime jurídico das jornadas de trabamo dessecargos^
Nesse sentido o simples exercício dessas atividades pelo servidor não deve justificar a
redução de ornada prevista no artigo 3° do Decreto n° 1.590/1995. Considera-se que somente
uma atividade excepcional de dedicado atendimento ao público motivar.a essa concesf°;
-essas atribuições são exercidas por todos os ocupantes de cargos públicos de uma "«ma
categoria funcional. Nesse sentido, considerar uma atribu.ção inerente a determinado cargo
efetivo como uma atividade de atendimento ao público prevista no artigo 3 do Decreto n
1590/1995 acarretaria uma redução indiscriminada de jornada de trabalho de todos os
ocupantes de cargos da mesma categoria funcional situação que não ™^™*?*™?™
excepcional dessa regra de flexibilização de jornada. Relatório de Auditoria CRU/ES n
201700845 (pag. 20 a 22).

PARECER DOS RELATORES

Diante do examinado e exposto, somos de parecer FAVORÁVEL ao pedido, no que se
refere ao enquadramento aos requisitos do projeto de resolução do CUn porem
ressalvamos as considerações do Relatório de Auditoria CRU/ES n° 201700845, e
encaminhamos para apreciação da Comissão.

Vitória-ES, 2 de abril de 2018.

QUEZIA TOSTA RIBEIRO
íELATí

CARÓLtNEBOLSONI RIBEIRO
RELATOR AUXILIAR

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMAMENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA (CPFJ)

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS

PARECER DA COMISSÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO RESOLVEU, POR UNANIMIDADE, EM FACE DO
PARECER DOS RELATORES CONSTANTE NAS FOLHAS £_ A^2., ENCAMINHAR O
PROCESSO EM TELA AO REITOR, COM PARECER Ptwac/W<^ À CONCESSÃO
DA JORNADA FLEXIBILIZADA AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO(A) SETOR EM
ANÁLISE, DESDE QUE SEJA ANALISADA A RESSALVA APONTADA NO RELATÓRIO
CONSTANTE NO PARECER ANTES CITADO, TUDO CONFORME CONSTA NESTE
PROCESSO.

CAR

JOANA DE Pt

P)

Vitória-ES, 2 DE ABRIL DE 2018.

WLA BOENO MORAES
IESIDENTE

RA DE BRITO
MEMBRO

CAROLÍNE BOLSONI £
MEMBRO

QUE

TIAGO BOi;2AN DE OLIVEIRA
MEMBRO

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
Vitória/ES. CEP 29.075-910. E-mail: flexibilizacaodejornada@ufes.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO REITOR

DECISÃO N° 064/2018

Processo n° 23068.002516/2018-47

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 8 112/1990 e no Decreto n° 1.590/1995, alterado pelo
Decreto n° 4.836/2003. que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração pública,
federal, direta, das autarquias e das fundações públicas federais;

CONSIDERANDO o disposto no Projeto de Resolução aprovado ad referendam do Conselho
Universitário que estabelece os critérios e as condições para a adoção da flexibilização da jornada de
trabalho dos servidores técnico-administrativos em Educação no âmbito desta Universidade - processo n°
23068.023324/2017-93;

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada que consta do
processo n° 23068.002516/2018-47,

DECIDO: dl krjtâ/YOA) a SoiíW

1. CONCEDER a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores técnico-administrativos em
educação do (a) Serviço Psieossocial/DAS/PROGEP relacionados neste processo, considerando

Servidor

Roberta Alvarenga de Almeida
Vargas

Cynthia Perovano Camargo Baumel

Milena Fiorim de Lima Lemos

Solange Vianna Dali Orto Marques

Flavia Rossi Vacari Pavan

Siape

2513431

1541825

2413036

6298202

1654368

1661531

Cargo

Psicólogo - A/Ul£

Psicólogo- ftuA

Psicólogo- Aucj

Psicólogo- «*<k

Assistente Social

Assistente Social

Descrição das atividades
realizadas1:

Conforme consta ã fl 21

Conforme consta à fl. 12

Conforme consta ã fl. 18

Conforme consta à fl. 24

Conforme consta â fl. 15

Conforme consta à fl. 27
Vânia Seidler Paulino

Tendo em vista a extensão das descrições de atividades, informamos a localização destas no processo, bem como serão
disponibilizadas para consulta no site da Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada (CPFJ).

2. Determinar que este processo, ao final de sua tramitação, retorne ao Gabinete do Reitor para
arquivamento.

3. Encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoas, para elaboração de portaria individual de
concessão de jornada flexibilizada aos servidores listados no item 1

JALDO CENT(

Reitor

"TE

Vitoria, 8 de maio de 2018.

Gabinete do Reitor - Av. Fernando Ferrari. 514. Campus l niyersítárnp Úãõi de Queiroz Araújo. Goiabeiras. Vitória/ES.
CEP 29.075-910, Tel: (27) 400947837 Fax; (27) 40()t>-2<S 18. F.-mail: reitGtfS utes.br.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO REITOR

prop. nn?5ifi/?oi8-47

Por orientação, à Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas
(DGP/PROGEP). para ciência da decisão que consta nas fl. 41 e demais providências.

Em 8 de maio de 2018.

Secretária Executiva
Gabinete do Reitor/Ufes

SIAPfc! 1550634
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UMVrKsiri.M)!. l EBERAi, DO ESPÍRITO SANTO

!>< .RTARIA N° 536, DE 10 DV. MAIO DE 2018

Q Reitor da Universidade liderai do Espirito Santo, usando (te SUÜS
atribuições legais e e^atutátias, o tendo cm vista o que ÉónsSa do Pfocesso iV
23068.002516/2018-47, RESOLVE:

Ari. 1-' Conceder a ( YY! IIIA Pl.KOVAM) CAMARGO &AUMEL, SIAPE
I54IS25. ocupante ^ cargo de Psicólogo-Área, cana exercício na OivisSto de Assasténcía a

Ide - DAS/PROGEP, llexibili/avão da jornada de trabalho, de acordo COÍB o arl. V do
eto ií 1590 1995, alterado pelo Decreto iv 4836/2003.

Reinalflo Cei Jpdücatte
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I pnVBMHDADI- M-.Dl-.R-M DOl-SPiRllOSANU)

POR1ARIAV537. PE lOBEMAlODE2G18

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usanuV dfi
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista v- que consta do Processo tf
23068.002516/2018-47. RESOLVI :

\,t Io Conceder a FLAMA ROSSI VACARI PAVAN, S1APE L654368,
ocupante do caruo de Assistente Social, com exercício na Divisão de ASsM&OU à Saúde -
|)\s PROGEF, llexibili/aeão da jornada de trah:illio. ,1c acordo com o EUt %WDeeiv
1590 !l)l>5. alterado pelo Decreto Q° 4836 2003.

Reinaldo Ce:itpcucatte
...Reirtiir



i \i\i ksidmh 11 Dl kai DO ESPIRITO SANTO

l'( iRIAUlA V 538, 1)1- 1" Hl; VIAIO PE 2018

O Reitor da l ime^idadc Federal do Espírito Santo, usando de SU8S
atribuições legais c estatutárias, e tendo em rôsta o pe consta do Processo n"
23068.002516/2018-47, RESOLVE:

Art. Io Conceder a MII.FNA FIORIM DF LIMA LEMOS, SIAPE 241303o.
ocupante do cargo de Psicéíogo-Ârea, com exerofcte na Divisão de Assistência à Saúde -
D\S PRQGEP, flexibilização da jornada de trabalbo. de acordo com o art. 3q do DccrcM n
1590- 1995, alterado pelo Decreto np 483672003.

r
Reirialdo L iiloducattc

'—Reter
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UNIVERSIDADI I EDI R \I DO ESPÍRITO SANTO

PORTAR1 IN°539>DJ 1001 MAIO DE2018

O Reitor da l niversidade Federal do Espirito Santo, usando de SU3S
atrihuico,-> legais e estatutárias e tendo em vista 0 que consta do Processo n"
23068.002516/2018-47, RESOLVE:

An. 1'Concede. .. ROBER1A AlAARENGA DF ALMEIDA VARG AS, SI
2513431. ocupante do cargo de Ps$çôlogo-Área3 com exercício na Divisão de Assistência à
Saúde - DAS PROG1 P, llevibili/acâo da jornada de trabalho, de acordo com o ait. 3? do
Decreto n 1590 1995, alterado pelo Decreto n1, 4836/2003.

RemaldofCeraiQdücalte
km



.

UNIVERSIDADI FEDERAI DO ESPÍRITO SANTO

POR! ÁRIA N••540. DE IODE MAIO DE 2018

O Reitor da t niversidade Federal do Espírito Santo, usando de
atribláções legais c estatutárias, c teíldo cm vista o que consta 00 PfcOCeSSO \f
23068.002516/2018-47, RESOLVE:

\n. 1" Conceder a SOLANGE VIANNA DALL ORTO MARQUES, SIAPE
$298202, ocupante do cargo de Psieoloyo-Área. com exereicio na l)i\ isão de Assistência a

:• - DAS/PROGEP, flexibilização da jornada de trabalho, de acordo com o art. 3o do
Decreto n" 1590/1995, alterado pelo Decreto n' 4836X2603.

Reinaldo Cemodueaite

Reitc)



r\l\T.RSil)ADl- FEDERAL00 ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nü 541. DE 10 1)1 \1 \U> DE 2018

O Reitor da l1 niversidade Federal do Espírito Santo, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta do Processo n°
23068.002516/2018-47, RESOIA I ;

Art. 1" Conceder a VÂNIA SEIDLEK PAULINO, SIAPE 1661531, ocupante dv
cargo de Assistente Social, com exercício na Dtvisío de Assistência à Saúde - DAS PROG1 P,
flexibilização da jornada de trabalho, cie acordo com o art. 3" i.\o \hxwio n" 1590 1995,
alterado pelo Decreto n" 483672003.

Reinaldo Centoducátte
IReitor]



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

A SARF/DRP/DGP, para registro das Portarias n° 536 a 541/2018-R.

Providenciado no

bARF/DRP/WPlTgOOEP/UFES

j5 /_grl.fcfcl*L

Em, 14/05/2018.

<r~lsr^l&Jd!JLf^<ès&
Marianna Deinoiior itorges
Coulinho do Espirilo Santo

SIAPk41b5009
Assistente em Adminhrmção

Mac,fj»ftJ



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ÀDiretora do Departamento de Gestão de Pessoas,

Segue abaixo dados para correção da Decisão 064/2018.

Horário de Funcionamento

Quantidade de Vagas

Nome Formal do setor

Nome Informal do setor ou
atividade (colocar entre

parênteses)

7 às 20h

4vagas para Psicólogo -Área e2vagas para Assistente
Social

Divisão de Assistência à Saúde - DAS

* •**



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO REITOR

DECISÃO N° 064/2018-A

Processo n° 23068.002516/2018-47

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 8.112/1990 e no Decreto n° 1.590/1995, alterado pelo
Decreto n° 4.836/2003, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da administração pública,
federal, direta, das autarquias e das fundações públicas federais;

CONSIDERANDO o disposto no Projeto de Resolução aprovado ad referendum do Conselho
Universitário que estabelece os critérios e as condições para a adoção da flexibilização da jornada de
trabalho dos servidores técnico-administrativos em Educação no âmbito desta Universidade - processo n°
23068.023324/2017-93;

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada que consta do
processo n° 23068.002516/2018-47,

CONSIDERANDO que a complementação necessária à Decisão 064/2018, apontada pelo
DGP/Progep, não altera o entendimento e efeitos da decisão,

DECIDO COMPLEMENTAR a Decisão 064/2018, que passa a vigorar nos seguintes termos:

1 CONCEDER a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores técnico-administrativos em
educação do (a) Divisão de Assistência à Saúde - DAS (Serviço Psicossocial) relacionados neste processo,
considerando:

Horário de Funcionamento

Quantidade de Vagas

Servidor

Roberta Alvarenga de Almeida
Vargas

Cynthia Perovano Camargo Baumel

Milena Fiorím de Lima Lemos

Solange Vianna Dali Orto Marques

Flavia Rossi Vacari Pavan

7às20h.
4 vagas para Psicólogo - Área.

2 vagas para Assistente Social.

Siape

2513431

1541825

2413036

6298202

1654368

1661531

Cargo

Psicólogo

Psicólogo

Psicólogo

Psicólogo

Assistente Social

Assistente Social

Descrição das atividades
realizadas1:

Conforme consta á fl. 04/05

Conforme consta à fl. 04/05

Conforme consta á fl. 04/05

Conforme consta à fl. 04/05

Conforme consta à fl. 04/05

Conforme consta à fl. 04/05
Vânia Seidler Paulino

1 Tendo em vista a extensão das descrições de atividades, informamos a localização destas no processo, bem como serão
disponibilizadas para consulta no site da Comissão Permanente de Flexibilização de Jornada (CPFJ).

2. Determinar que este processo, ao final de sua tramitação, retorne ao Gabinete do Reitor para
arquivamento.

Gabinete do Reitor - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES.
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-7837 / Fax: (27)4009-2818. E-mail: reitor@ufes.br.

I-RMM



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

GABINETE DO REITOR

S***8*

3. Encaminhar ao Departamento de Gestão de Pessoas, para elaboração de portaria individual de
concessão de jornada flexibilizada aos servidores listados no item 1.

iforia, 08 de junho de 2018.

Gabinete do Reitor - Av. Fernando Ferrari, 514,Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES.
CEP29.075-910. Tel: (27) 4009-7837 / Fax: (27) 4009-2818. E-mail: reitor@ufes.br.

FRMM


