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Paulo Sergio Marcellini é o novo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 

O Professor Dr. Paulo Sergio Marcellini assumiu o cargo de Pró-Reitor de Gestão de Pessoas no dia 1º de Julho. 

Anteriormente exercia o cargo de Pró-Reitor de Extensão e Cultura. O administrador Carlos Guilhon, estava na ges-

tão da PROGEPE desde sua criação em 2013, assumindo o cargo de Pró-Reitor em março de 2016, tendo atuado 

durante 29 anos na área de Recursos Humanos, na Divisão de Pessoal (DP), Departamento de Recursos Humanos 

(DRH) e Diretoria de Gestão de Processos Administrativos (DGPA). 

No dia 27 de junho ocorreu a transmissão do cargo na Sala de Atendimento da PROGEPE com participação dos 

servidores da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que realizaram uma homenagem com a entrega de uma placa pa-

ra Carlos Guilhon que se aposenta após 44 anos de serviços prestados à Unirio.  

Paulo Sergio conversou com os servidores da PROGEPE sobre o trabalho que será desenvolvido durante sua gestão. 

Elisabete Strazeri será mantida como responsável pela Diretoria de Gestão de Processos Administrativos (DGPA) e o 

Professor Dr. Daniel Aragão Machado pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gere lança livro da Coluna Nossa Gente 

 

A Gestão de Relacionamentos (GERE), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), lançou o livro com a con-

solidação de dados e informações da Coluna Nossa Gente, que faz parte do jornal virtual mensal PROGEPE informa 

elaborado e enviado pela Gestão de Relacionamentos há 4 anos para a comunidade acadêmica da Unirio. O traba-

lho foi elaborado pela equipe da GERE composta pela Gestora de 

Relacionamentos, Graziella Cataldo e José Antônio de Oliveira. 

Foram homenageados diversos segmentos que compõem a Força 

de Trabalho da Unirio: servidores técnico-administrativos, docentes, 

discentes, reintegrados, prestadores de serviço e estagiários. Entre 

os homenageados podemos destacar: Dilcar Reynier de Abreu; Eloi 

Barbosa; Adrianne Ogêda Guedes; Carmem Fernandes Alves; Eva 

Maria Costa; Simone Wanderley Araujo Loiola; Equipe de Telefonia 

lotada na DTIC; David de Souza Borges; Antonio Rodrigues de An-

drade; Maria Lucia Teixeira Polônio; Cristiane da Silva Pereira; Juli-

ana Fontenelle Postascheff; Messias dos Santos Oliveira; Márcia Va-

léria da Silva de Brito Costa; Irineu Rubinstein; Equipe PROGEPE; 

José Maurício Silveira Gomes e Nathalie Ferreira de Andrade.  

 

 

Cristiane Pereira, Chefe da Divisão de Administração de Pessoal (DAP), 
realiza a entrega da placa em nome dos servidores da PROGEPE 

 Paulo Sergio, novo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, conversa com os 
servidores da PROGEPE 

Livro elaborado pela equipe da Gestão de Relacionamentos 
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SAAPT divulga lista dos servidores convocados para o Projeto Novos Servidores em Foco 

 

O Setor de Acompanhamento e Análise do Processo de Trabalho (SAAPT), da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), divulgou a lista dos servidores 

convocados a participar do segundo encontro dos servidores em está-

gio probatório a ser realizado no dia  13 de agosto, terça,  às 9h30, na sala 

de atendimento do 20º andar da PROGEPE.  

A atividade representa o segundo de três encontros anuais propostos pelo Projeto Novos Servidores em Fo-

co e compõe parte das ações previstas por esta Pró-Reitoria no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unirio. O 

projeto tem como objetivo acompanhar os servidores durante o período do estágio probatório, visando estimulá-los 

a atuarem como sujeitos propositivos e conscientes da realidade do trabalho no qual estão inseridos, fortalecendo-

os enquanto sujeitos coletivos no serviço público.   

Confira a lista dos servidores no endereço eletrônico http://www.unirio.br/progepe/convocacao-do-projeto-novos-

servidores-em-foco  

A PROGEPE fica localizada na Av. Presidente Vargas, 446, 20º andar, Centro. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público    

oferecido pela ENAP  

Estão abertas até do dia 12 de julho, as inscrições para a capacitação presencial de Elaboração 

de Editais para Aquisições no Setor Público oferecido pela Escola Nacional de Administração Públi-

ca—ENAP. Podem participar servidores públicos que atuam ou atuarão na área. As aulas serão  

realizadas nos dias de 26 e 27 de agosto, das 8h30min às 17h30min, com carga horária de 14h, 

na Sala de Desenvolvimento I - PROGESP - Campo de São Cristóvão 177 - RJ. 

Os objetivos do curso são: 

 Identificar os fundamentos legais e técnicos que regem a elaboração de editais e termo de 

contrato;  

 Reconhecer os procedimentos e cuidados necessários na elaboração do edital e do termo de 

contrato;  

 Identificar os principais problemas e os aspectos mais importantes relacionados aos instru-

mentos. 

 

As inscrições podem  ser realizadas no site da Enap no link: https://suap.enap.gov.br/portal/

curso/337/ 

http://www.unirio.br/progepe/convocacao-do-projeto-novos-servidores-em-foco
http://www.unirio.br/progepe/convocacao-do-projeto-novos-servidores-em-foco
https://suap.enap.gov.br/portal/curso/337/
https://suap.enap.gov.br/portal/curso/337/
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Edição de Textos e Planilhas Eletrônicas: novo curso de capacitação interna 

 

Graças a uma parceria com a decania do CCET, o Setor de Formação Permanente pôde oferecer, este mês, aos técni-

co-administrativos, docentes e terceirizados da Unirio o curso Edição de Textos e Planilhas Eletrônicas, com carga horária to-

tal de 24h. Demanda antiga de muitos servidores desta instituição, esse curso ainda não havia sido implementado antes por 

falta de um local disponível com instalações adequadas para a sua realização. Mas este ano, a profª. Morganna Carmem Di-

niz, Diretora da Escola de Informática Aplicada, disponibilizou um horário na agenda dos Laboratório de Informática 2 e 3, que 

possibilitou a realização do curso em julho, período de férias do corpo discente. 

 

Em junho, ao divulgarmos as inscrições para esse curso nos sites da Progepe e da Unirio, as vagas se esgotaram rapi-

damente. Uma lista de espera foi formada, para o caso de eventuais desistências antes do início do curso. Resultado: 16 parti-

cipantes na turma aptos a iniciar um curso prático desejado por muitos servidores. 

 

Com ampla experiência em ministrar cursos sobre essas ferramentas ( Word e Excel )  no mercado, Antonio Ribeiro, 

também conhecido como Tom, ingressou na Unirio em 2013, é Analista de TI/Banco de Dados, lotado na DTIC, e é o instrutor 

deste curso.  Tom participou do Programa Multiplicadores do Saber, em 2017, e se mostrou desde o início muito animado e 

confiante em colocar esse curso no ar. “ O s laboratórios de informática do CCET são ótimos; preparei um material didático 

bem completo, com muitos exercícios. O conteúdo do curso está focado em demandas conhecidas da instituição: administrati-

vas e acadêmicas. ”  Para conduzir as aulas, Tom conta também com o apoio integral de um monitor, Célio Maymone Pontes, 

também Analista de TI da DTIC.  

 

Nas palavras de Tom: “ a  capacitação de servidores e terceirizados da Unirio nas tecnologias de TI mais utilizadas pela 

instituição é, sem dúvida, uma grande oportunidade de alinhamento em relação às aplicações de tais tecnologias. A maioria 

das tarefas administrativas e boa parte das atividades acadêmicas são realizadas com o uso de computadores, e o uso apri-

morado desse recurso tende a melhorar a qualidade das tarefas executadas na ponta ” .  

 

Ao viabilizar a realização desse novo curso, bastante solicitado por servidores e seus respectivos gestores, o Setor de 

Formação Permanente contribui, mais uma vez, para ampliar o conhecimento, melhorar o desempenho profissional nas tare-

fas diárias, oferecendo assim mais uma oportunidade de desenvolvimento aos servidores, sempre alinhado aos objetivos do 

PDI da Unirio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O instrutor Tom Ribeiro ministra a primeira aula no Laboratório 3 do CCET  
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Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: Paulo Sergio Marcellini  
 
Gestão de Relacionamentos: Graziella Cataldo Batista Felix (Responsável) e José Antônio de Oliveira - PROGEPE informa – Edição de Texto, apuração, projeto gráfi-
co, editoração e versão on-line- Graziella Cataldo Batista Felix e José Antônio de Oliveira 
 
Contato para divulgação: progepe.gere@unirio.br  – tel.: (21) 2542-3987 
 
Revisão Final: Daniel Aragão Machado  
Os dados sobre cursos e eventos são de responsabilidade dos respectivos organizadores. 

mailto:progepe.gere@unirio.br

