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PROGEPE promove evento em homenagem ao Dia do Servidor

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) convida todos os servidores e a comunidade acadêmica da UNIRO
para participarem do evento em homenagem ao Dia do Servidor que será realizado no dia 31 de outubro, quintafeira, a partir das 13h30, no Auditório Vera Janacopulos.
A Gestão de Relacionamentos (GERE) em conjunto com o Setor de Formação Permanente (SFP) estão organizando o
evento que terá apresentação musical de voz e violão de André Gardel, professor da UNIRIO; Mesa de abertura
com o Reitor da Universidade, Prof. Dr. Ricardo Silva Cardoso; Vice-Reitor, Prof. Dr. Benedito Fonseca e Souza Adeodato; Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Dr. Daniel Aragão Machado e Pró-Reitores da UNIRIO.
Em seguida, palestra sobre Educação Financeira que será ministrada pelo professor da UNIRIO, Helisson Coutinho e
também apresentação da Seção de Pagamento de Pessoal (SPP); Seção de Cadastro e Registros de Pessoal (SCRP)
e Divisão de Administração de Benefícios (DAB), que fazem parte da Diretoria de Gestão de Processos Administrativos (DGPA). Finalizando o evento, a participação da Comissão de Ética da UNIRIO e o sorteio de brindes da ASSIST
(Associação dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais do Rio de Janeiro).

O Auditório Vera Janacopulos fica

localizado na Av. Pasteur, nº 296, na Urca. Confira a programação abaixo e participe!!!

.

2

PROGEPE informa alterações dos prazos sobre auxílio-transporte
Após reunião ocorrida em 27 de setembro de 2019, às 14h, com a presença do

Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ricardo

Silva Cardoso, dos Procuradores Federais, Dr. Edson Luiz Damasceno de Souza e Dr. Társis Nametala Sarlo Jorge,
do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Dr. Daniel Aragão Machado, da Diretora de Gestão de Processos

Admi-

nistrativos, Sra. Elisabete Strazeri Baptista, do chefe da Divisão de Administração de Benefícios, Sr. Dilcar Reynier de
Abreu e sua equipe e de representantes da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (ASUNIRIO), definiu-se alterações dos prazos comunicados no mês de setembro pelo
“PROGEPE informa sobre auxílio transporte”, conforme segue abaixo:
1.

Do Recadastramento

O recadastramento, pelo Módulo de Requerimentos do SIGEPE, deverá ser

realizado do dia 01 de outubro de

2019 até dia 30 de novembro de 2019.
2.

Da obrigatoriedade do envio das passagens de ônibus pelos servidores que utilizam transporte intermunicipal

e interestadual
O procedimento de entrega dos bilhetes, pelos servidores usuários de ônibus intermunicipal e interestadual que utilizam bilhetes de passagem, terá início no mês de

dezembro, devendo, portanto, serem guardados os bilhetes utili-

zados no mês de novembro.
Comunicamos que, em breve, divulgaremos um adendo com esclarecimentos baseado em questionamentos encaminhados pelos servidores.
Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Administração de Benefícios (DAB) pelos telefones (21) 25424827/4819 ou através do e-mail progepe.auxiliotransporte@unirio.br e, caso seja servidor do Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle, na Divisão de Pessoal do HUGG

(21) 2264-6932

ou

através

do

e-mail dp-hugg@unirio.br.

PERÍODO

AÇÃO

Abrangência

01 de outubro a 30 de novembro
de 2019

recadastramento do auxíliotransporte

servidores que recebem ou que
desejam receber o auxílio transporte

Até 5º dia útil de cada mês

servidores usuários de ônibus inenvio, por e-mail, dos bilhetes dos
termunicipal ou interestadual que
ônibus utilizados no mês anterior
utilizam bilhetes de passagem

(a partir de dezembro/2019)

Como realizar o recadastramento?
Acesse o Guia de solicitação do auxílio-transporte .
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PROGEPE esclarece sobre compensação durante Recesso de Final de Ano

A Divisão de Administração de Pessoal (DAP), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), informa que o recesso
de final de ano deverá ser compensado no período de 25 de setembro de 2019 a 29 de maio de 2020, mediante a
antecipação do início da jornada de trabalho ou de seu postergamento em no máximo 02 (duas) horas diárias, conforme o estabelecido pela chefia imediata, e o total de horas a ser compensadas varia de acordo com a jornada e o
horário de trabalho de cada servidor, lembrando que nos dias 24 e 31/12/2019 o ponto é facultativo após às 14:00
horas, tendo em vista as orientações das Portarias n° 3.409/2019/SEDP, de 24 de setembro de 2019, do Ministério da
Economia e Portaria n° 442/2018 GM/MP, de 27 de dezembro de 2018.

Mais informações podem ser obtidas na DAP através do telefone (21) 2542-4030 ou pelo e-mail progepe.dap@unirio.br.

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão tem canal
sobre Gestão de Pessoas
A Central SIPEC tem como objetivo orientar servidores, aposentados, pensionistas e anistiados,
sobre como funciona o novo sistema de cadastro de solicitações que foi estruturado para melhorar o fluxo de atendimento, com o objetivo de possibilitar maior rapidez e qualidade no atendimento.

Mais informações podem obtidas no endereço eletrônico https://www.servidor.gov.br/central-sipec
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Avaliação de desempenho dos servidores Técnico-Administrativos
da UNIRIO de 2019

Nesta edição falaremos sobre o processo avaliativo de 2019. Com estamos próximos ao seu início, aproveitaremos para reforçar alguns aspectos fundamentais para o momento da avaliação.
A Avaliação deve ser respondida por todos os servidores Técnico-Administrativos que ingressaram na UNIRIO
até o dia 01/08/2019, inclusive aqueles que já se encontram no topo da carreira.
É importante lembrar que o desempenho do servidor deve sempre considerar as condições de trabalho a que
ele está submetido, o que é legitimado pelo Decreto 5825/2006!
Nesse ano haverá dois períodos diferenciados para o preenchimento da avaliação pelos servidores lotados no
HUGG e nas demais Unidades. As avaliações dos servidores do HUGG continuarão sendo realizadas com formulários disponíveis na página da PROGEPE a serem impressos por chefia ou servidor, preenchidos e entregues ou
enviados ao SAAPT. Os demais realizarão por meio de acesso ao formulário, no sistema on-line.
Desde 2016 os servidores preenchem a Avaliação da Gestão Coletiva do Trabalho, etapa da avaliação no sistema, que tem como objetivo avaliar as condições de trabalho a que está submetido. Compreendendo que estas
condições são determinantes no desempenho individual do trabalhador, necessitando ser identificadas, o
SAAPT este ano disponibilizará um formulário on-line para que os servidores do HUGG possam responder as
mesmas perguntas constantes na etapa no sistema. O link ficará disponível junto ao do formulário de avaliação
para o hospital, no site da PROGEPE.

Todos devem acessar o site www.unirio.br/progepe clicando em “Avaliação de Desempenho 2019”.
Período para o HUGG

-> 14 de outubro a 14 de novembro de 2019

Período para os demais -> 01 de novembro a 29 de novembro de 2019

ATENÇÃO: Os prazos para preenchimento deverão ser respeitados para que não ocorram prejuízos aos servidores quanto à concessão de suas progressões por mérito.
Gestor - antecipe-se ao início do preenchimento da avaliação! Lembre-se de que é necessário que a chefia imediata, antes de iniciar a avaliação da Gestão Coletiva do Trabalho, organize uma reunião com os servidores da
sua equipe para dialogarem a respeito do desenvolvimento do trabalho do setor ao longo do ano, ponderando
dificuldades e desafios, assim como as melhorias realizadas. O conteúdo da discussão será registrado em uma
das etapas do preenchimento no sistema, a Pré-Avaliação.
Outro ponto para o qual sempre chamamos atenção é sobre a condução do feedback ao servidor avaliado. É importante que o retorno dado pela chefia ao trabalhador considere todos os aspectos necessários para que o
servidor possa realizar o seu trabalho de maneira adequada, de forma a auxiliar na análise da qualidade do seu
desempenho, identificando e reconhecendo os seus pontos fortes e os aspectos que precisam ser desenvolvidos.
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O SAAPT destaca a importância do feedback como uma prática constante, a ser exercitada ao longo de todo o ano.
Servidor avaliado - coloque-se aberto a ouvir as possíveis falhas cometidas na execução das atividades, reconhecendo a possibilidade de desenvolver-se profissionalmente e de aumentar o seu potencial de contribuição para a
universidade.
Estejam atentos à divulgação que realizaremos nos campi da Universidade! É muito importante o comparecimento de todos os participantes nesse processo avaliativo (chefias e servidores).
Datas e os locais:

Utilizem o momento da avaliação para análise e reflexão sobre os aspectos individuais e coletivos do trabalho no
setor. Vamos tornar esse momento propício a mudanças positivas.

O relatório geral com os dados levantados nas Avaliações de Desempenho do ano de 2017 e 2018 está disponível
acessando:
http://www.unirio.br/progepe/copy_of_RELATRIOGERALAD2017.20184.pdf

Não conhece o Decreto 5825/2006? Dê uma olhada:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5825.htm

Traremos novidades em nosso canal no Youtube!

ATENDIMENTO:

Segunda a Sexta, das 9h às 17h
TELEFONE: (21) 2542-5523
E-mail: progepe.saapt@unirio.br
Canal no YouTube: Progepe Saapt
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