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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO II DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

REQUERIMENTO DE FLEXIBILIZAÇÃO
DA JORNADA DE TRABALHO

Ao Magnífico Reitor,

Requeremos a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

Administrativos em Educação lotados no setor SEÇÃO DA PROGEP NO HUCAM.

conforme consta neste processo, haja vista que a jornada requerida atende aos critérios

previstos no Decreto n° 1.590/1995 e na Resolução n° /2018-CUn.

Vitória, Q& de Fevereiro de 2018.

a,í^eHÉHftelflS9Icsdc0liTeira
SIAPE1254Í07

Assisim» m.**•**•*•



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO III DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

PLANO DE TRABALHO

Nome do setor Seção da Progep no HUCAM

Horário de atendimento proposto Das 07h00 às 19h00

Quantidade de servidores lotados no setor 03

Quantidade de vagas destinadas à flexibilização 02

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

a)
b)
c)
d)
e)

0

>)

j)
k)
D

agendamento e exame pericial;
alteração de dados bancários;
alteração de estado civil;
atualização de endereço;
atualização de e-mail:
cadastro de biometria;

g) declaração de compra de imóvel;
h) declaração para outros órgãos;

dúvidas referentes a pagamentos;
emissão de comprovante de rendimento (Imposto de Renda);
emissão de ficha financeira;
inclusão de atestados médicos no SIASS;

m) informações sobre processos;
n) orientação de acesso a portais UFES com senha única;
o) orientação de acesso e desbloqueio de senhas do SIGAC;
p) orientações sobre procedimentos de afastamento e licenças,
q) registro de atestados;
r) solicitação de carteira funcional.

2. Justificar a necessidade da permanência de servidor(es) contínua e ininterrupta, por, no
mínimo, 12 horas, decorrente de atendimento ao público ou de trabalho noturno,
apontando de forma detalhada o benefício para o usuário.

Inicialmente destacamos que Seção da PROGEP no HUCAM foi criada pela Resolução n°

08/2014 do Conselho Universitário, a qual aprovou a reestruturação organizacional da
Universidade Federal do Espírito Santo, com o objetivo de tornar o relacionamento com os
servidores lotados no Campus de Maruípe mais próximo, funcional e efetivo.

Em decorrência do quantitativo de servidores lotados no Campus de Maruípe, a demanda por
atendimento é significativa. Ademais, os servidores do HUCAM que trabalham em regime de



plantão, procuram o atendimento antes ou após plantão, ou seja, imediatamente apóXa&ubnca^
07h00, ou antes das 19h00.

A seção vai orientar sobre assuntos como licenças, afastamentos, aposentadoria, auxílios,
benefícios, entre outros, explicando os direitos e deveres dos servidores em cada caso.
Também será oferecido o serviço de perícia médica singular, registro de atestados e
agendamento de perícias - que até então, os servidores precisavam se deslocar até o campus
de Goiabeiras para realizar.

Assim, o funcionamento da referida Seção em período igual ou superior a doze horas
ininterruptas é de fundamental importância para os servidores do Campus de Maruípe que
contarão com um atendimento especializado e voltado principalmente para o fornecimento de
orientações e informações, além de encaminhamentos das mais variadas atividades
relacionadas à sua vida funcional.

Por fim, destacamos que entre as atividades que são realizadas ressaltamos aquelas que se não
forem prestadas no momento poderão ocasionar prejuízos e problemas, inclusive financeiros
aos servidores; alteração de dados bancários, agendamento e exame pericial, inclusão de
atestados médicos no SIASS, orientação de acesso e desbloqueio de senhas do SIGAC.

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

A Seção da PROGEP no HUCAM tem como usuário todos os servidores lotados no Centro de
Ciências da Saúde (CCS), no Hospital Universitário (Hucam) e no Instituto de Odontologia
(Ioufes) ambos situados no campus de Maruípe.

A seguir apresentamos o total de usuários que serão beneficiados com as atividades
ininterruptas que serão realizadas pela Seção;

UNIDADE
TOTAL DE SERVIDORE!$

TOTAL
ATIVOS APOSENTADOS OUTROS

HUCAM 661 344 0 1.005

CCS 458 0 189 647

IOUFES 28 0 0 28

TOTAL 1.141 344 189 1.680



4. Quadro de atividades e escala de trabalho

ATIVIDADE (DE ACORDO COM
DETALHAMENTO DO ITEM 1)

a) agendamento e exame pericial;
b) alteração de dadosbancários;
c) alteração de estadocivil;
d) atualização de endereço;
e) atualização de e-niail;
f) cadastrode biometria;
g) declaração de compra de imóvel;
h) declaração para outrosórgãos;
i) dúvidas referentes a pagamentos;

emissão de comprovante de rendimento
(Imposto de Renda);
emissão de ficha financeira;

inclusão de atestados médicos no SIASS;
m) informações sobre processos;
n) orientação de acesso a portais UFES com

senha única;
orientação de acesso e desbloqueio de
senhas do SIGAC;
orientações sobre procedimentos de
afastamento e licenças,

q) registro de atestados;
r) solicitação de carteira funcional.

J)

k)
1)

o)

P)

SERVIDOR

Monica

Wanderley

Zenon

Cristina

Fernandes

Ferreira Filho

CARGO

Assistente em

administração

Assistente em

administração

HORÁRIO

DE

TRABALHO

07 - 13h()0

13 - 19hOO

Destacamos ainda que a função de Chefe da Seção da PROGEP no HUCAM será exercida
pelo Servidor Kildren Guedes de Oliveira. Adesignação foi solicitada por meio do Processo
n° 23068.001929/2018-12, o qual está em andamento no Departamento de Gestão de
Pessoas (DGP) para publicação do ato de designação.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO IV DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

ATIVIDADES ININTERRUPTAS

SERVIDOR NO SETOR:

NOTURNAS A SER DESENVOLVIDAS PELO

Nome do servidor: Mônica Cristina Wanderlcy
Cargo: Assistente em administração
Ambiente organizacional: Administrativo
Descrição das atividades:

a) agendamento e exame pericial;
alteração de dados bancários;
alteração de estado civil;
atualização de endereço;
atualização de e-mail;
cadastro de biometria;
declaração de compra de imóvel;
declaração para outros órgãos:
dúvidas referentes a pagamentos;
emissão de comprovante de rendimento (Imposto de Renda);
emissão de ficha financeira;
inclusão de atestados médicos no SIASS:

informações sobre processos;
orientação de acesso a portais UFES com senha única;
orientação de acesso e desbloqueio de senhas do SIGAC;
orientações sobre procedimentos de afastamento e licenças,
registro de atestados;
solicitação de carteira funcional.

b)
c)
d)
e)

0
g)
h)
i)

j)
k)
D
m)

n)
o)
P)

q)
0

Cíelson Faé
Pfó-ReltortfeGistáo de Pessoas

.UFES

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:

(Nm^-* A EL i,t.
a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 1809929

Nome: MONICA CRISTINA WANDERLEY

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO

Lotação: SEçãO DA PROGEP NO HUCAM - PROGEP

Admissão no Cargo: 02/12/2013

Ambiente Organizacional: Administrativo

Descrição do Ambiente: Gestão administrativa e acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação de

projetos e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, orçamento,
finanças, material, patrimônio, protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento

pessoal, saída de trabalhador, higiene e segurança no trabalho, assistência à

comunidade interna, atendimento ao público e serviços de secretaria em unidade
acadêmicas e administrativas.

Atividades nessas áreas:

• Atendimento, informações e esclarecimentos ao público.

• Elaboração, operação e controle do sistema de pagamento de pessoal.

• Realização de estudos e análises da legislação de pessoal, orçamentária, acadêmica e patrimonial

• Recebimento e transmissão de mensagens telefônicas e fax.

• Recebimento, orientação e encaminhamento do público.

• Registro e controle dos assentamentos funcionais.

• Reprodução de documentos administrativos.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:

Vitória, 02/02/2018

De acordo,

Assinatura do(a) Servitíor(a)
MONICA CRISTINA WANDERLEY

1809929

Emissão: 02/02/2018 12:55:58

Ia* Chefia.
(Nome)

(SIAPE)

Cleteon Faé
Pró-Reitor de Geitão de Pessoas

UFES

Página 1/1



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: Zenon Fernandes Ferreira Filho

Cargo: Assistente em administração
Ambiente organizacional: Administrativo
Descrição das atividades:

s) agendamento e exame pericial;
alteração de dados bancários;
alteração de estado civil;
atualização de endereço;
atualização de e-mail;
cadastro de biometria;
declaração de compra de imóvel;
declaração para outros órgãos;

aa) dúvidas referentes a pagamentos;
bb) emissão de comprovante de rendimento (Imposto de Renda);
cc) emissão de ficha financeira;
dd) inclusão de atestados médicos no SIASS;
ee) informações sobre processos;
ff) orientação de acesso a portais UFES com senha única;
gg) orientação de acesso e desbloqueio de senhas do SIGAC;
hh) orientações sobre procedimentos de afastamento e licenças,
ii) registro de atestados;
jj) solicitação de carteira funcional.

0
u)

v)
w)

x)
y)
z)

Clelton Faé
Pró.Reitor 4c Gtctao dt Pessoas

' UFES

PARECER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/PROGEP:

Considerando o cargo do servidor e as atividades descritas:

J^j- Não verificamos indícios dedesvio de função do servidor
] Há indíciosde que as atividades podem configurar desvio de função do servidor

Observação:

cctffííí.ao ^A Çl 11.

Júnior



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CADASTRO DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Matrícula SIAPE: 2324892

Nome: ZENON FERNANDES FERREIRA FILHO

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO
Lotação: DIVISãO DE INGRESSO E MOVIMENTAçãO - DGP
Admissão no Cargo: 18/07/2016

Ambiente Organizacional: Administrativo

Descrição do Ambiente: Gestão administrativa e acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação de
projetos e atividades nas áreas de auditoria interna, organização e métodos, orçamento,
finanças, material, patrimônio, protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento
pessoal, saída de trabalhador, higiene e segurança no trabalho, assistência à
comunidade interna, atendimento ao público e serviços de secretaria em unidade
acadêmicas e administrativas.

Atividades nessas áreas:
• Atendimento, informações e esclarecimentos ao público.

• Elaboração, operação e controle dosistema de pagamento de pessoal.
• Realização de estudos e análises da legislação de pessoal, orçamentária, acadêmica e patrimonial.
• Recebimento e transmissão de mensagens telefônicas e fax.

• Recebimento, orientação e encaminhamento do público.

• Registro e controle dos assentamentos funcionais.

• Reprodução de documentos administrativos.

Outras atividades exercidas que não se enquadram nas listadas acima:
Agendamentos de exames periciais; Alteração de dados bancários por solicitação de servidores; Alteração de
estado civil e de e-mail; Atualizações cadastrais; Declarações diversas por solicitação do servidor; Desbloqueio de
senhas dos sistemas de informação ao servidor (SIGAC); Esclarecimentos diversos; Emissão de contra-cheques e
fichas financeiras; Lançamento de atestados médicos no SIASS; Informações diversas.

Vitória, 16/02/2018

De acordo,

f££UloQlWQú
Assinatura do(a) Servidor(a)

ZENON FERNANDES FERREIRA FILHO

2324892

Emissão: 16/02/2018 12:04:47

CleltfonFaó
Prô-Reitor d» Gwtio dePessoas

UFES

Página 1/1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA N° 124, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas
atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta no Processo n°
23068.021866/2017-21, RESOLVE:

Art. Io Remover a pedido, a critério da Administração, ZENON FERNANDES
FERREIRA FILHO, SIAPE 2324892, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da
Seção de Admissão e Desligamento para a Seção da PROGEP no HUCAM, a partir de
15/02/2018, de acordo com o Inciso II, art. 36 da Lei n° 8.112/90.

íalldo CeiReinaldo Centoducatte

uRei'tèr
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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 DE 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



27/03/2018 Gmail - Flexibilização da jornada - Progep no Hucam

M-

Qp-jg j| Carlos Gaspar <gasparcegj@gmail.com>

Flexibilização da jornada - Progep no Hucam

Cleison Faé <cleison.fae@ufes.br> 27 de março
Para: progep@institucional.ufes.br, "Carlos E. Gaspar Jr." <carlos.gaspar@ufes.br>
Ce: "progep@ufes.br" <progep@ufes.br>, Alexandre Severino Pereiro <ddp.progep@ufes.br>

Prezado Carlos, bom dia!

Informo que a atividade correta é "agendamento de exames periciais". Houve um erro de digitação.

Atenciosamente,

ZZ Cleison Faé

"J P |^ Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
N.VERS.DADE FEDERAL (27)4009-7849

òo espírito santo cleison.fae@ufes.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AD Ql<£é-íò£ Oo OOP,
|\J/ft> \OéNT\F\d/0^oS NWOkLlüS

06 OéStfio Oi Fu^ç^b no (?(2tóéwTt

ip o&ov • 0 etúae, ^ oi f/63/1%

LAPE; «314417

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=23bb097d50&jsver=OGYsFTzPQWw.pt_BR.&view=pt&msg=16267c080904fee8&search=inb
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Mafriéula SIAPE 1460231

Assistente em Administração



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

Data: 10/03/2018

Horário: 11:00 horas

Nome do setor

Chefia imediata

Relatório de Visita técnica

VISITA IN LOCO

PROGEP HUCAN

KILDREN GUEDES DE OLIVEIRA

Servidores presentes MONICA CRISTINA WANDERLEY

y

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?
Atendimento em mesas.

2) O local de trabalho de cada servidor é 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?

O espaço físico do setor deve ser melhorado ou mesmo alterado, para
garantir segurança para os servidores que atendem e para os que buscam
atendimento, uma vez que, a partir das 17 horas com o fechamento dos
ambulatórios e a queda do fluxo de pessoas na área do hospital, pode ser
perigoso manter as portas abertas. Na reunião que tivemos, o dirigente da
unidade organizacional declarou ciência da situação da localização do
espaço físico e afirmou que busca junto a UFES um novo espaço para
alocar a SEÇÃO DA PROGEP NO HUCAM.

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 havia estagiário, bolsita ou terceirizado.

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:
A chefia descreveu as atividades do setor conforme consta no plano de
trabalho.
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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: 10/03/2018

Nome do setor PROGEP HUCAM

Chefia imediata KILDREN GUEDES DE OLIVEIRA

Os pontos listados abaixo foram abordados com a chefia 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 operíodo 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 serfeita somente em
horário comercial ou ainda por meio eletrônico ou por agendamento?
A Chefia imediata explicou que o setor fica aberta por 12 horas para
atenderos servidores do campus de Maruípe.

2) O setor possui estagiário/bolsista? Se sim, quantos
desempenham?
Não possui estagiário e nem bolsista.

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

;..
jl.

e quais atividades

quais atividades

>%Y



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

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?
Para a chefia imediata.

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?

O setor possui quantitativo pequeno, mas satisfatório de servidores. Em
caso de ausências e conta com a chefia imediata para dividir as tarefas.

7) Quais as rotinas administrativas feitas, no setor, pelos servidores?
Rotinas de gestão de pessoas com foco no atendimento de demanda
espontânea.

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?
Esse setor foi criado para atender de forma espontânea as demandas dos

servidores técnicos e docentes quanto a
documentação/processos/alterações de dados, além de outras rotinas de
gestão de pessoas que estão no campus de maruípe.

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.
As atividades devem ser desenvolvidas de forma ininterrupta e com foco
no atendimento ao público, para que em qualquer momento do dia o
servidor que esteja no campus seja atendido.

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

De acordo com a chefia imediata sim.

Observações:
O setor funciona ininterruptamente de 07h00min até 19h00min atendendo
servidores lotados no QCS e HUCAM. Sugerimos extender o atendimento
até as 20h00min para ampliar o atendimento.
O espaço físico do setor deve ser melhorado ou mesmo alterado, para
garantir segurança para os servidores que atendem e para os que buscam
atendimento.

$Y



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

NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS

PROCESSO N°: 23068.002596/2018-31
INTERESSADO: SEÇÃO DA PROGEP NO HUCAM
ASSUNTO: CONCESSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA

RELATÓRIO

Trata o presente de pedido de flexibilização de jornada para 02 (duas) vagas no
setor SEÇÃO DA PROGEP NO HUCAM, ocupadas atualmente pelos servidores
abaixo descritos;

NOME CARGO SIAPE

MONICA CRISTINA WANDERLEY ASSISTENTE EM

ADMINISTRAÇÃO
1809929

ZENON FERNANDES FERREIRA FILHO ASSISTENTE EM

ADMINISTRAÇÃO
2324892

O responsável pelo setor requerente juntou a seguinte documentação:
1. ANEXOU

2. ANEXO III

3. ANEXO IV
4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Após análise dos autos, destaca-se, conforme requisitos do projeto de resolução
aprovado ad referendum pelo Presidente do Conselho Universitário, em 31 de
janeiro de 2018.

ITEM

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, interna
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. 3o):

ATENDE

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
O cargo de direção ou função gratificada alocada no setor está ocupado
(Art. 3o):
As escalas são estabelecidas respeitando os cargos/atribuições (Art. 3o):
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. 4°)::
Servidores estão com exercício correto (Art. 6o):

SIM

SIM

NAO

SIM

SIM

Após leitura dos documentos apresentados, visita técnica e reunião com a chefia do
setor realizada pelos relatores, destacamos que o setor foi criado pela resolução n°
08/2014 do Conselho Universitário, objetivando tornar o relacionamento com os
servidores mais próximo, funcional e efetivo;

A justificativa apresentada pelo setor é que com o funcionamento de uma Seção
PROGEP no campus de Maruípe é concentrar as atividades da área de gestão de
pessoas, sem que esses servidores precisem se deslocar até o campus de
Goiabeiras para serem atendidos.

Importante ressaltar que o espaço físico do setor deve ser melhorado ou mesmo
alterado, para garantir segurança para os servidores que atendem e para os que
buscam atendimento, uma vez que, a partir das 17 horas com o fechamento dos
ambulatórios e a queda do fluxo de pessoas na área do hospital, pode ser perigoso
manter as portas abertas. Na reunião que tivemos, o dirigente da unidade
organizacional declarou ciência da situação da localização do espaço físico e
afirmou que busca junto a UFES um novo espaço para alocar a SEÇÃO DA
PROGEP NO HUCAM.

O funcionamento do setor é de 07h00min até 19h00min, com o atendimento direto e
dedicado aos servidores que buscam os serviços descritos no plano de trabalho,
sendo importante ressaltar que a principal atividade dos servidores lotados nessa
seção é o atendimento a demanda espontânea. Como o setor conta com 3
servidores e um deles exerce a chefia, na situação de ausências legais,
afastamentos ou situações excepcionais a chefia imediata assumirá as funções do
servidor ausente.

Ressaltamos que o fechamento do setor às 19h00min não atende plenamente ao
servidor lotado no HUCAM que faz o plantão de 07h00min até 19h00min, já que não
é comum que servidor possa se retirardurante o plantão para ser atendido no setor.

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras,
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O plano de trabalho apresentado relata as principais atividades exercidas pelos
servidores do setor, quais sejam:

• Agendamento de exame pericial;
• Alteração de dados bancários;
• Alteração de nome e estado civil;
• Atualização de endereço;
• Atualização de e-mail;
• Cadastro de biometria ou senha;
• Cadastro de nome social;
• Declaração de compra de imóvel;
• Declaração para outros órgãos;
• Dúvidas referentes a pagamentos;
• Emissão de comprovante de rendimento (Imposto de Renda);
• Emissão de ficha financeira;
• Informações sobre processos;
• Orientação de acesso e desbloqueio de senhas do SIGAC;
• Orientação para inclusão, alteração e exclusão de dependentes;

•Orientação quanto ao uso da ferramenta férias WEB, no SIGEPE, para
marcação, alteração e consulta de férias;

• Orientação sobre procedimentos de afastamentos e licenças;
• Registro de atestados;
• Solicitação de auxílio-transporte e alimentação, auxílio de caráter indenizatório;
• Solicitação de carteira funcional;

Considerando que a concessão de jornada flexibilizada depende do cumprimento
cumulativo de todos os requisitos elencados no artigo 3o do projeto de resolução
quais sejam;

Art. 3o. Para a concessão da flexibilização de jornada disposta no
Art. 1o. desta Resolução, devem ser atendidos os seguintes critérios,
cumulativamente:

I. O setor necessitar funcionar por período igual ou
superior a 12 (doze) horas ininterruptas em função de
atendimento ao público ou trabalho noturno, uma vez que a
interrupção do atendimento pode causar prejuízo ao usuário;

II. As atividades serem executadas de modo contínuo,

em regime de turnos ou escalas;

III. A principal atividade do servidor, no setor, ser atender
ao público de forma direta e dedicada;

CPFJ - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaorde QueirozAraújo, Goiabeiras,
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IV. O quadro de servidores permitir a flexibilização da
jornada de trabalho, considerando a cobertura de ausências
legais e excepcionais, de modo a garantir o atendimento
ininterrupto sem a necessidade de incremento no quantitativo
de pessoal; e,

V. O cargo de direção ou a função gratificada alocada no
setor para o qual a flexibilização é requerida estar
permanentemente ocupado.

Após análise dos autos, visita técnica e reunião com a chefia imediata do setor,
realizada pelos relatores, destaca-se que o setor cumpre todos os requisitos do
projeto de resolução aprovado ad referendum pelo Presidente do Conselho
Universitário, em 31 de janeiro de 2018.

PARECER DOS RELATORES

Diante do examinado e exposto, somos de parecer FAVORÁVEL ao pedido, na
condição que o setor amplie o horário de atendimento até as 20h00min e
encaminhamos para apreciação da Comissão.

Vitória-ES, 28, março, 2018.

CAROLINE BOLSONI RIBEIRO
RELATOR AUXILIAR
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NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS

PARECER DA COMISSÃO

ACOMISSÃO PERMANENTE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DA UNIVERSIDADE
ÍEDERAL DO ESPETO SANTO RESOLVEU, POR UNANIMIDADE, EM FACE DO
PARKER Es RELATORES CONSTANTE NAS FOLHASKAÜL «gjgjj^
PROCESSO EM TELA AO REITOR, COM PARECER FJWC*^^ ACONCESSÃOS JOR^ fILiBILIZ^ AOS SERV.DORES QUE ATUAM NO(A) SETOR EM
ANÁLISE DESDE QUE SEJA ANAUSADA ARESSALVA APONTADA NCRELATÓRIO
CONSTANTE NO PARECER ANTES CITADO, TUDO CONFORME CONSTA NESTE
PROCESSO.

Vitória-ES, 2 DE ABRIL DE 2018.

JOAN PAULA BOENO MORAES
PRESIDENTE

URA DE BRITO
MEMBRO

"iW

CAROLINE^OJ^ONI SUE
(X MEMBRO

QUEZIA^FOSTA RIBEIRO
MEMBRO

TIAGO BOLfAN DE OLIVEIRA
MEMBRO
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GABINETE DO REITOR

ppnr. ?5P,fi/2018-31

Ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas (PROGEP). Tendo em vista parecer da
ç0j!^sjo_j?e^^^ a 18, solicitamos_
manifestação quantoà^cordâric^^
T^T^i vista ser esta uma condigTpara aconcessâode flexibilização de jornada
solicitada neste processo.

Em 26 de abril de 2018.

7» L,~i iir. cLd kjLctm^

Gu^^/yjJCas



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO REITOR

DECISÃO N° 057/2018

Processo n° 23068.002596/2018-31

CONSIDERANDO od.sposto na Le. n° 8.112/1990 e no Decreto n° 1.590/1995 alterado
pelo Decreto n° 4.836/2003. que d.spõe sobre a jornada de trabalho dos serv.dores da
administração pública, federal, direta, das autarquias edas fundações públicas federa.s;

CONSIDERANDO o disposto no Projeto de Resolução aprovado ad referendum do
Conse.ho Universitário que estabelece os critérios eas condições para a^ *J*""**
da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em Educação no amb.to desta
Universidade - processo n° 23068.023324/2017-93;

CONSIDERANDO o parecer da Comissão Permanente de Flex.bilização de Jornada que
consta do processo n° 23068.002596/2018-31,

DECIDO:

1 CONCEDER aflexibilização da jornada de trabalho aos servidores técnico-administrativos
em educação do (a) Seção da Progep no Hucam relacionados neste processo, considerando:

Servidor Siape

Monica Cristina Wanderley 1809929

Cargo

Assistente em Administração

Descrição das atividades
realizadas1:

Conforme consta à fl. 05

Conforme consta à fl. 07
Zenon Fernandes Ferreira Filho 2324892 Assistente em Administração

^—í^^sãola^etc^Tde atividades, informamos alocalização *«^~. *™ c°™
serão disponibilizadas para consulta no site da Com.ssão Permanente de Flex.b.l.zaçao 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.

Vitória, 4 de maio de 2018.

GabÍí^do~Reitor - Av. FemandoTir^riTs 14. òampus Universitário Alaor de Queiroz Araújo Goiabeiras, Vitória/ES.
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-7837 Fax: (27) 4009-2818. E-ma.l: re.torfàufes.br.
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GABINETE DO REITOR

paoc Q.ffilUM?-b\

Por orientação, ao DGP/Progep, para análise edemais providências.
Em 8 de maio de 2018.

ífr
Maria Irt^Ms^STreltas

Socrotário Exooutiva
Gabinete do Reitor/UFES

SIAPE 1550634
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pnKlAklAN :'M.i)l IODE MAIO DE 2018

() Reitor d;, l niversidade Federal do F.spirit» Santu. mmào fc W®alribuiVoes ifl -auuanas. . tendo . vfcta Opi consta do Processo n
23068.002596/2018-31, RESOLVE

,Ul I (aceder . MONICA CKISTINV WANOER1 IV. SlAlM 1*09929.

1590 1995, alterado pela Decreto o°4836 2003.

ReinalAo Centddue^te
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PORTARIA V 562, DE 10 DE MAIO DE 2018

O Reitor da l «bersidadc Federal do Espírito Santo, usando te -'->-
atribuições legais e estatutárias, e tendo cm vista o que mm* do HaomÊo t
23068.002596/2018-31, RESíM-VE:

a„ r Conceder a zenon Fernandes ferreira FILHO SIAPE
2324S92, ocupante do cargo de Assistente em Adminisiracào. com exercício r* Seção da Itogep
MHucan, flexibilização da jornada de trabalho. ,1c acordo CO* 0 art. do Peco, |
1590 1995,alterado r^' Decreto n—1836 2<>o.v

alioCei tojiücatte
Kcii
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A SARF/DRP/DGP, para registro das Portarias n° 561 a 562/2018-R.

Providenciado ao

,ARF/DRP/DGP/PROGEP / UFBS

Em. (S / EOC
([/(LtM/J '

Em, 14/05/2018.

iprQ&xtíorrikr
Marianna Dcmoncr Borges
Coutinho do Espírito Santo

SIAPE 2165009
Assistenteem Administração

P.»«=r>orisflive
MAURÍCIO VALEMINJUN10P
A^Uieüte umAdministra^

DGP/PROGEP/UFES
SIAPE: 2324866



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ÀDiretora do Departamento de Gestão de Pessoas,

Segue abaixo dados para correção da Decisão 57/2018.

Horário de Funcionamento

Quantidade de Vagas

Nome Formal do setor

Nome Informal do setor ou

atividade (colocar entre
parênteses)

7 até 20h

2 vagas paraAssistente em Administração

Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP

•ura deBrito

• ttofvocfé
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO REITOR

DECISÃO N° 057/2018-A

Processo n° 23068.002596/2018-31

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° 23068.002596/2018-31,

CONSIDERANDO que a complementação necessária à Decisão 057/2018. apontada pelo
DGP/Progep. não altera o entendimento e efeitos da decisão,

DECIDO COMPLEMENTAR a Decisão 057/2018, que passa a vigorar nos seguintes termos:

1. CONCEDER a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores técnico-administrativos em
educação do (a) Seção da PROGEP no HUCAM - PROGEP relacionados neste processo, considerando:

Horário de Funcionamento

Quantidade de Vagas

Servidor

Monica Cristina Wanderley

Zenon Fernandes Ferreira Filho

7 até 20h.

2 vagas para Assistente em Administração.

Siape

1809929

2324892

Cargo

Assistente em Administração

Assistente em Administração | Conforme consta á fl. 02/04
1Tendo 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.

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

Descrição das atividades
realizadas1:

Conforme consta à fl. 02/04

Vitória, 08 de junho de 2018.

Gabinete do Reitor - Av. Fernando Ferrari. 514\ Campus Universitário Alaor de Queiroà Araújo. Goiabeiras Vitória/ES
CEP 29.075-910. Te^(2^üt)^7S77TT^72^^
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