
Florianópolis, 30 de novembro de 2019. 
 
 
Relatório da Comissão instituída pela Portaria nº 108/2019/PRODEGESP 
 

A Comissão para estudo da migração das atividades de gestão de pessoas da CAGP/HU 
para a PRODEGESP/UFSC, designada pela Portaria nº 108/2019/PRODEGESP, deu 
início aos trabalhos em 12 de março de 2019. Da comissão fizeram parte servidores da 
PRODEGESP, da CAGP/HU e DA/HU. Todos os servidores da CAGP/HU foram 
ativamente participativos de todo o processo, desde o estudo até a finalização da 
migração.  

A designação da referida Comissão foi motivada pelos problemas enfrentados pela 
então CAGP/HU, trazidos a conhecimento da PRODEGESP pela Superintendência do 
HU e pelos próprios servidores que faziam parte da equipe da CAGP/HU. 

Os servidores da CAGP/HU relataram à comissão a dificuldade que tinham em 
conseguir acompanhar as mudanças na legislação, orientações normativas e sistemas do 
governo relativos aos processos de gestão de pessoas, algo de fato inviável na prática de 
ser feito por qualquer equipe que trabalhe separadamente da estrutura da PRODEGESP. 
Relataram ainda sobre a desmotivação com o trabalho que executavam, por saberem 
que poderia ser feito com maior qualidade se o fizessem juntamente com a 
PRODEGESP. 

Inicialmente foram realizadas reuniões exploratórias com todos os membros da 
comissão.  
 
Como método de trabalho, a comissão adotou os seguintes procedimentos: 

1) Definição do rol de processos realizados pela CAGP/HU; 
2) Mapeamento do estado atual desses processos; 
3) Análise dos processos pela Comissão; 
4) Elaboração da proposta de migração; 
5) Aprovação da proposta; 
6) Migração gradativa dos processos e servidores. 

 
Foram identificados inicialmente 65 processos/subprocessos da CAGP/HU, esses 
processos foram classificados em uma matriz de Importância X Eficiência X Volume X 
Complexidade. A partir dessa análise e classificação, foram definidos lotes de processos 
a serem migrados gradativamente.  
A proposta resultou em 4 lotes de processos a serem migrados, sendo que com alguns 
desses lotes migrariam conjuntamente servidores, com vistas a viabilizar a migração dos 
processos, assegurando a não descontinuidade dos processos e práticas.No entanto, por 
necessidade, surgiram "lotes intermediários (como 3.1, 1.1)" devido a processos que 
estavam em lotes posteriores e que puderam ser antecipados. 

Com a migração foi possível alcançar melhorias relevantes nos processos como: 
isonomia no tratamento das demandas geradas pelos servidores do HU e da UFSC, 
correção de problemas que existiam nos processos, maior satisfação dos servidores da 
CAGP/HU que estavam desmotivados e descontentes com o trabalho; maior agilidade e 



melhor atendimento das demandas dos servidores do HU. A migração da CAGP/HU 
para a PRODEGESP proporcionou maior integração e melhoria na qualidade no 
trabalho entregue aos servidores do HU. 

No dia 08/07/2019ocorreu a migração do Lote 1 (basicamente processos da CCP, 
DAFDC, SRAS);  

Processos Lote 1: 

Acompanhamento do Estágio Probatório dos servidores HU 
Afastamento (e prorrogação) de LD  - STAE 
Afastamento de CD - STAE - Exterior 
Horário Especial para Servidor Estudante 
Licença Capacitação - STAE - País e Exterior 
Progressão por Capacitação Profissional 
Solicitação de incentivo à qualificação 
Atualização de dados cadastrais dos servidores HU/UFSC no SIAPE e ADRH; 
Cadastro de senha no SIGAC e SIGEPE 
Desbloqueio de senha no SIGAC e SIGEPE 
Encaminhamento de processos dos servidores do HU/UFSC 
Inclusões de afastamentos no Sistema do Ponto Eletrônico (férias, licenças, etc). Obs: 
Atestados ainda não 
Progressão por Mérito Profissional 

No dia 29/07/2019ocorreu a migração do Lote 2 (processos de afastamento e 
licenças da DBL) com a vinda da servidora Suellen para a DBL/DAP na mesma 
data; 

Processos Lote 2: 

Afastamento em razão de casamento 
Afastamento em razão de falecimento de pessoa da família 
Duplicação de vínculo médico 
Reversão da Duplicação de Vínculo Médico 
Inclusão (exclusão) de dependente para dedução de imposto de renda 
Inclusão (exclusão) de dependente para fins de acompanhamento de pessoas com 
doença na família 
Inclusão de auxílio creche ou pré-escolar 
Inclusão de Auxílio Natalidade 
Inclusão de auxílio transporte 
Licença à adotante e prorrogação 
Licença maternidade e prorrogação 
Licença prêmio por assiduidade 
Licença para tratar de interesses particulares 
Licença paternidade e prorrogação 
Afastamento para doação de sangue 
Afastamento por serviço eleitoral 

No dia 19/8 ocorreu a migração do Lote 3 (envolvendo DCAD, CAPE, DAFDC, 
DSST, CPP, JMO, SRAS e DBL); 



Processos Lote 3: 

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de residentes e ex-residentes 
Agendamento anual das férias dos servidores do HU/UFSC 
Exclusão dos residentes HU/UFSC no SIAPE e ADRH 
Horário especial ou condições especiais para servidor portador de deficiência, ou para 
acompanhar cônjuge, filho ou 
Inclusão dos residentes HU 
Inclusão ou alteração de férias dos servidores do HU/UFSC 
Desconto no Auxílio alimentação devido a afastamento por doença na família e 730 
Avaliação de Desempenho dos servidores do HU/UFSC 

 

No dia 19/8 ocorreu ainda a migração do Lote 3.1 (envolvendo CPP e DBL) com a 
remoção da servidora Érica para a CPP/DAP na mesma data; 

Acompanhamento de Programação Orçamentária e Financeira no SIMEC dos 
Programas de Residência Médica e Multiprofissional 
Controle e Inclusão de descontos e ajustes referente à faltas dos servidores do HU na 
folha de pagamento 
Prestações de Contas de recursos recebidos do MEC pelo HU  
Prestações de Contas no SIMEC dos Programas de Residência Médica e 
Multiprofissional 
Reposição ao Erário ex-residentes 
Pagamento de Adicional de Plantão Hospitalar (APH) 
Pagamento de adicional noturno 
Pagamento de sobreaviso 
Cadastro de ação judicial 
Exercícios Anteriores 
Reposição ao Erário   
GECC - Cursos e Concursos 

Em 30/09/2019 ocorreu a migração do Lote 1.1 (envolvendo JMO, SRAS e DBL), 
com a remoção da servidora Izabel para a JMO/DAS ; 

Licença para tratamento de saúde do servidor 
Licença por motivo de doença em pessoa da família 

 

Em dezembro de 2019 ocorreu a migração dosLotes 4 e 4.1com a remoção dos 
servidores Jean e Francini para o DAP/PRODEGESP (esses processos envolvem 
DCAD, DIM, DBL, CPP, DAS). 

Alteração de localização 
Cadastro de chefias para controle dos servidores no Ponto Eletrônico 
Cadastro de servidores no Ponto Eletrônico HU/UFSC 
Criação de setores - Estrutura EBSERH/atualização de setores 
Cancelamento de adicional de insalubridade, periculosidade, radiação ionizante e raio-



xdos servidores do HU/UFSC 
Concessão de adicional de insalubridade, periculosidade, radiação ionizante e raio-x - 
efetivos dos servidores do HU/UFSC 
Homologação da Folha de Pagamento 
Respostas à Procuradoria 
Controle do ponto e descontos/pagamento (conformidade) 

 

Atenciosamente, 
 
Emanuele J. S. Ribeiro 
Administradora 
Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 108/2019/PRODEGESP 
 
 

 

 


