COORDENAÇÕES

PONTOS DE APOIO (PA)

SERVIDORES

CADASTRO DE MUDANÇAS

Coordenações estaduais
a partir do novo modelo
ficam subordinadas a
uma matriz denominada
Coordenação Regional
(CR)

Eram postos com menor demanda,
na mesma região, e que ficam
absorvidos para um posto maior.
Também são PAs localidades onde a
Anvisa precisa atuar mas que não
existe posto formal.

O projeto prevê que para
melhor distribuição e eficácia
do trabalho caberá às
coordenadorias iniciar as a
movimentação dos servidores
dos postos que serão extintos
para o posto que o absorverá.

A GGPES está atualizando o
cadastro dos servidores no
sistema de gestão de pessoas.
Prazo estimado 02 meses,
durante este período manter
as atividades de RH como
antes.

NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES DA
COORDENAÇÃO REGIONAL

PONTO ELETRÔNICO

REMOÇÃO POR EXONERAÇÃO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

INSALUBRIDADE

Coordenadores
regionais
deverão
nomear
com
brevidade os servidores a
ocuparem as funções de
assistente
finalístico
e
administrativo
e
enviar
GGPAF.

Ficam nos PA até a
movimentação
do
servidor>
Após
a
frequência pode ser
realizada no local de
lotação ou no PA que
atua – GGPES está
avaliando o contrato.

Servidor nomeado em cargo em
comissão diferente da lotação atual,
se exonerado dev segundo o
normativo de gestão de pessoas
vigente, retornar à sua lotação de
origem.
Exceção para ocupação de cargo
superior a 02 anos, neste caso se o
servidor for exonerado poderá
mediante abertura de processo no
SEI optar entre a lotação atual e a de
origem.
No primeiro caso, se o servidor tiver
lotação em outra coordenação de
PAF ,pode abrir SEI para que seja
avaliada sua remoção a pedido.

A avaliação será feita pela
chefia onde o servidor
atuou por mais tempo. Em
áreas extintas (sem chefia),
pelo antigo chefe de posto
junto com sua chefia
imediata. Ambos farão e
assinarão a avaliação de
desempenho. Para futuras
avaliações a chefia imediata
será a responsável.

Com previsão em maio de 2019,
a partir de parceria realizada com
a Anatel, novos laudos de
insalubridade
poderão
ser
emitidos. Na primeira etapa
serão 02 estados por mês.
Até que sejam emitidos novos
laudos
os
atuais
são
considerados vigentes (GGPES
irá validar com a Procuradoria).
Postos
fora
da
região
metropolitana em fronteiras não
foram alterados nessa RDC.

PLANO DE TRABALHO

ESCALAS

UNIDADES GESTORAS (UGES)

REGIONALIZAÇÃO

BENEFÍCIOS COM O NOVO
MODELO

Com a publicação da nova
estrutura os coordenadores
estaduais e regionais se
reunirão com suas equipes
para definir o plano de
trabalho (o mesmo deverá
contemplar: o planejamento
e cronograma de atividades,
inclusive as realizadas nos
PA’s)

As escalas devem priorizar
o período do dia, à
exceção se identificada
necessidade de servidor
em período noturno, no
máximo 02 servidores e
desde que haja de fato
demanda noturna.
O regime de plantão será
analisado caso a caso pela
GGPAF.

Com o novo modelo apresentado, o
quantitativo de 26 UGES passará a
ser de 07 UGES .

A regionalização administrativa
será gradual e feita durante o
ano de 2019.
Início – Região Sul (maio do
corrente ano)
Após: Centro-Oeste, Nordeste 01,
Nordeste 02, Sudeste 02, Norte e
Sudeste 01.

Gerar atuação mais eficiente no
trabalho de PAF’S
Digitalização com o objetivo de
tornar mais célere o retorno ao
cidadão
Realocação de mão de obra
aproveitando a alta tecnicidade
do servidor em áreas onde a
demanda é maior

Servidor veja a seguir as
principais alterações do
novo modelo de

PAF’S

