
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
 
 
 

                              RESOLUÇÃO CUNI Nº 034, DE 17 DE MAIO DE 2012 
 
 

 
    O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi 
deliberado em sua reunião de 17/5/2012,  

 
 
RESOLVE: 

 
 

Aprovar o Regimento Interno da Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, conforme anexo. 

 
 
 

 
 
 
ANTÔNIO NAZARENO GUIMARÃES MENDES 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

REGIMENTO INTERNO 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, representada 
pela sigla PRGDP, criada pela Resolução CUNI nº 074, de 13/12/2010, é o órgão 
vinculado à Administração Central da Universidade Federal de Lavras que tem por 
finalidade planejar, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas e ações de 
gestão e desenvolvimento de pessoas, e, como princípio, propiciar os meios necessários 
aos servidores para desempenharem suas atividades. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 
 

Art. 2º A PRGDP tem a seguinte estrutura administrativa 
 

I. Diretoria de Gestão de Pessoas; 
II. Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 
III. Secretaria Administrativa; 
IV. Secretaria de Comunicação; 
V. Assessoria Técnica de Legislação e Normas; 
VI. Comissão Interna de Gestão de Tecnologia da Informação. 

 
Seção I 

Da Diretoria de Gestão de Pessoas 
 

Art. 3º Compõem a Diretoria de Gestão de Pessoas os seguintes órgãos: 
 
I. Coordenadoria de Cadastro e Controle de Pessoal; 
II. Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões; 
III. Coordenadoria de Gestão de Vagas; 
IV. Coordenadoria de Registro e Controle Financeiro. 

 
Seção II 

Da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
 

Art. 4º Compõem a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas os seguintes 
órgãos: 

 
I. Coordenadoria de Gestão de Competências;  
II. Coordenadoria de Saúde Ocupacional; 
III. Coordenadoria de Seleção; 
IV. Coordenadoria de Capacitação e Avaliação. 

 
CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 5º A PRGDP exercerá suas finalidades por meio do seu pessoal 
permanente e eventuais comissões de apoio propostas pelo Pró-Reitor ou pelos Diretores 
constantes de sua estrutura e planejará suas ações por meio de reuniões ordinárias e 
extraordinárias, ou outra forma de trabalho que julgar conveniente. 



  

 

Art. 6º A PRGDP será administrada por um Pró-Reitor, servidor do quadro 
permanente da UFLA, nomeado pelo Reitor. 

 
Parágrafo Único. Em seus afastamentos e impedimentos, o Pró-Reitor será 

substituído pelo Diretor de Gestão de Pessoas e, no impedimento deste, pelo Diretor de 
Desenvolvimento de Pessoas e, sucessivamente, pelos Coordenadores, na ordem 
estabelecida nos artigos 3º e 4º. 

 
Art. 7º O Diretor de Gestão de Pessoas, o Diretor de Desenvolvimento de 

Pessoas e o Assessor Técnico de Legislação e Normas serão servidores do quadro 
permanente da Universidade Federal de Lavras, indicados pelo Pró-Reitor e, 
respectivamente, nomeados e designados pelo Reitor. 

 
Art. 8º A Secretaria Administrativa e a Secretaria de Comunicação terão pelo 

menos um Secretário cada uma delas, que devem ser servidores do quadro permanente 
da Universidade Federal de Lavras, indicados pelo Pró-Reitor de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas e designados pelo Reitor. 

 
Art. 9º A Comissão Interna de Gestão de Tecnologia da Informação será 

designada pelo Reitor e formada por servidores do quadro permanente da UFLA e lotados 
na PRGDP, sendo um Analista de Tecnologia da Informação, um Técnico em Tecnologia 
da Informação e um servidor de cada Coordenadoria, indicado pelo respectivo 
Coordenador. 

 
Art. 10. Os Coordenadores serão servidores do quadro permanente da 

Universidade Federal de Lavras, indicados pelos respectivos Diretores, conjuntamente 
com o Pró-Reitor, e designados pelo Reitor. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Seção I 
Do Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
Art. 11. Compete ao Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: 
 
I. planejar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de gestão e 

desenvolvimento de pessoas e seus resultados no âmbito da Universidade Federal de 
Lavras, em parceria com as unidades administrativas, acadêmicas e prestadoras de 
serviços da Instituição, com assessoramento e acompanhamento da Comissão Interna de 
Supervisão do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação da UFLA – CISTA – e da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD; 

II. identificar estratégias de gestão e desenvolvimento de pessoas 
adequadas ao contexto atual e futuro da Instituição; 

III. elaborar relatórios, projetos e estudos relativos à política de gestão e 
desenvolvimento de pessoas, em colaboração com outros órgãos da Instituição, para 
subsidiar as decisões dos Conselhos Superiores da Instituição; 

IV. elaborar o Plano de Trabalho da PRGDP e submetê-lo à apreciação e 
aprovação do Reitor; 

V. empreender esforços e providências para o bom funcionamento da 
PRGDP, observadas as normas, e encaminhar os assuntos que excederem os limites de 
sua competência às instâncias superiores; 



  

 

VI. representar a PRGDP no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UFLA, bem como representar a UFLA na Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal e 
de Recursos Humanos – CNDP; 

VII. supervisionar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pela 
PRGDP; 

VIII. apresentar relatórios de atividades da PRGDP, quando solicitados por 
órgãos superiores; 

IX. identificar as necessidades de treinamento do quadro funcional da 
PRGDP e, sempre que possível, encaminhar os servidores aos respectivos treinamentos; 

X. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as diretrizes da Instituição 
referentes à gestão e desenvolvimento de pessoas; 

XI. administrar os recursos financeiros alocados na matriz orçamentária da 
PRGDP; 

XII. tratar de outros assuntos de interesse da PRGDP, de ofício ou quando 
solicitado; 

XIII. atribuir aos setores responsáveis as providências necessárias ao 
cumprimento das diligências relativas à fiscalização de pessoal, determinadas pelos 
órgãos de controle interno e externo. 

 
Seção II 

Do Diretor de Gestão de Pessoas 
 

Art. 12. Compete ao Diretor de Gestão de Pessoas: 
 

I. planejar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de gestão de 
pessoas, em consonância com as orientações emanadas do Pró-Reitor e em parceria 
com as unidades administrativas da PRGDP, CISTA e CPPD; 

II. identificar estratégias e táticas de gestão de pessoas adequadas ao 
contexto atual e futuro da Instituição; 

III. elaborar relatórios, projetos e estudos relativos à política de gestão de 
pessoas, em colaboração com outros órgãos e setores da Instituição, para subsidiar as 
decisões do Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

IV. elaborar o Plano de Trabalho da Diretoria de Gestão e submetê-lo à 
apreciação e aprovação da PRGDP; 

V. empreender esforços e providências para o bom funcionamento da 
Diretoria de Gestão de Pessoas, observadas as normas, e encaminhar os assuntos que 
excederem os limites de sua competência ao Pró-Reitor e às instâncias superiores; 

VI. supervisionar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas;apresentar relatórios de atividades da Diretoria de Gestão 
de Pessoas, quando solicitados pelo Pró-Reitor ou órgãos superiores; 

VII. apresentar relatórios de atividades da Diretoria de Gestão de Pessoas, 
quando solicitados pelo Pró-Reitor ou órgãos superiores; 

VIII. identificar as necessidades de capacitação e qualificação do quadro 
funcional da Diretoria de Gestão de Pessoas e comunicar ao Pró-Reitor; 

IX. atribuir aos setores sob sua responsabilidade as providências 
necessárias ao cumprimento de suas tarefas. 

 
Seção III 

Do Diretor de Desenvolvimento de Pessoas 
 

Art. 13. Compete ao Diretor de Desenvolvimento de Pessoas: 
 



  

 

I. planejar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de 
desenvolvimento de pessoas, em consonância com as orientações emanadas do Pró-
Reitor e em parceria com as unidades administrativas da PRGDP, CISTA e CPPD; 

II. identificar estratégias e táticas de desenvolvimento de pessoas 
adequadas ao contexto atual e futuro da Instituição; 

III. elaborar relatórios, projetos e estudos relativos à política de 
desenvolvimento de pessoas, em colaboração com outros órgãos e setores da Instituição, 
para subsidiar as decisões do Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

IV. elaborar o Plano de Trabalho da Diretoria de Desenvolvimento e 
submetê-lo à apreciação e aprovação do Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas; 

V. empreender esforços e tomar as medidas necessárias ao bom 
funcionamento da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, observadas as normas, e 
encaminhar os assuntos ao Pró-Reitor e às instâncias superiores, quando excederem os 
limites de sua competência; 

VI. supervisionar, coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pela 
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 

VII. apresentar relatórios de atividades da Diretoria de Desenvolvimento de 
Pessoas, quando solicitados pelo Pró-Reitor ou órgãos superiores; 

VIII. identificar as necessidades de treinamento do quadro funcional da 
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e comunicar ao Pró-Reitor; 

IX. atribuir aos setores sob sua responsabilidade as providências 
necessárias ao cumprimento de suas tarefas, reportando-se sempre ao Pró-Reitor. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Seção I 
Da Secretaria Administrativa 

 
Art. 14. São atribuições da Secretaria Administrativa: 

 
I. elaborar, coordenar, orientar e controlar a expedição de documentos do 

Pró-Reitor e dos Diretores de Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas; 
II. Coordenar e controlar o recebimento e despacho de documentos e 

correspondências, ligações telefônicas e atendimento ao público interno e externo da 
UFLA endereçados ao Pró-Reitor e aos Diretores de Gestão e de Desenvolvimento de 
Pessoas; 

III. Organizar e controlar a agenda do Pró-Reitor e dos Diretores de Gestão 
e de Desenvolvimento de Pessoas; 

IV. controlar a tramitação dos processos iniciados, recebidos e expedidos 
pela PRGDP; 

V. recepcionar os interessados e prestar informações sobre os processos 
em tramitação na PRGDP; 

VI. controlar a frequência e elaborar relatório mensal relativo aos servidores 
da PRGDP; 

VII. receber e controlar os relatórios de frequência mensal dos servidores 
dos órgãos da UFLA e dos servidores cedidos a Instituições externas e informar  a 
ocorrência de faltas não justificadas às Coordenadorias de Cadastro e Controle de 
Pessoas e de Registro e Controle Financeiro; 

VIII.  comunicar a frequência mensal dos servidores cedidos à UFLA aos seus 
órgãos de origem; 

IX. controlar a escala de férias dos servidores da PRGDP; 



  

 

X. receber as demandas de materiais de consumo dos setores da PRGDP 
e formalizar solicitação à Divisão de Material; 

XI.  receber, conferir, armazenar e controlar os materiais de consumo 
entregues pela Divisão de Material; 

XII. receber dos setores da PRGDP as demandas de aquisição de bens e 
serviços, com as respectivas especificações, justificativas e orçamentos, e formalizar 
solicitação à Diretoria de Gestão de Materiais; 

XIII. receber e conferir os bens patrimoniados e acompanhar a execução dos 
serviços solicitados;  

XIV. controlar a movimentação de patrimônio sob responsabilidade da 
PRGDP; 

XV. orientar os servidores quanto ao preenchimento de formulários de 
requerimentos e solicitações;  

XVI. receber requerimentos, solicitações e demais documentos endereçados 
à PRGDP e encaminhá-los às coordenadorias competentes; 

XVII. registrar solicitação de diárias e de passagens para servidores da 
PRGDP, servidores de outras Instituições e colaboradores eventuais convidados pela 
PRGDP ;  

XVIII. solicitar veículo oficial para serviço interno e viagens de servidores da 
PRGDP, servidores de outras Instituições e colaboradores eventuais convidados pela 
PRGDP;  

XIX. solicitar serviços relacionados à manutenção da infraestrutura da 
PRGDP; 

XX. confeccionar as portarias da PRGDP e disponibilizá-las no Boletim 
Interno; 

XXI. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XXII. executar outras atribuições concernentes à Secretaria ou atribuídas pelo 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Seção II 

Da Secretaria de Comunicação 
 

Art. 15. São atribuições da Secretaria de Comunicação: 
 

I. aproximar a PRGDP dos servidores da UFLA e vice-versa, constituindo 
um canal permanente de comunicação;  

II. informar e divulgar à comunidade universitária os atos da PRGDP; 
III. intermediar na Assessoria de Comunicação a divulgação de concursos e 

seleções promovidos pela PRGDP; 
IV. preparar e fornecer as informações necessárias ao Boletim Interno ou 

publicação equivalente no que se refere às questões de gestão e desenvolvimento de 
pessoas; 

V. criar materiais informativos, promocionais e institucionais que divulguem 
as ações da PRGDP; 

VI. manter atualizado o sítio eletrônico da PRDGP;  
VII. receber, responder e redirecionar correspondências eletrônicas (e-

mails); 
VIII. preparar material de divulgação para concursos, seleções, cursos de 

capacitação e outros atos e atividades realizadas pela PRGDP; 
IX. representar a PRGDP na ASCOM com relação a assuntos de 

planejamento estratégico de comunicação que envolvam a PRGDP; 



  

 

X. elaborar documentos e correspondências eletrônicas (informes, 
circulares, comunicados, notas, avisos e outros); 

XI. coordenar o envio de comunicados eletrônicos e impressos; 
XII. ser o canal de comunicação entre a PRGDP e a Ouvidoria da UFLA; 
XIII. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 

competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XIV. executar outras atribuições concernentes à Secretaria ou atribuídas pelo 
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Seção III 

Da Assessoria Técnica de Legislação e Normas 
 

Art. 16. São atribuições do Assessor Técnico de Legislação e Normas: 
 

I. acompanhar, organizar e manter atualizadas a consolidação da 
legislação e jurisprudência referentes a assuntos de gestão de pessoas; 

II. assessorar o Pró-Reitor, os Diretores, os Coordenadores e demais 
unidades administrativas pertencentes à PRGDP quanto às normas legais e 
regulamentares afetas à gestão de pessoas; 

III. examinar e instruir processos de demanda dos próprios servidores da 
UFLA, no âmbito da universidade; 

IV. examinar e emitir parecer sobre consultas referentes aos direitos e 
deveres dos servidores da UFLA relacionados ao RJU (Regime Jurídico Único) e suas 
relações trabalhistas com a UFLA; 

V.  examinar e emitir parecer sobre consultas relacionadas aos direitos e 
deveres de professores substitutos, temporários e visitantes, relacionados à legislação 
vigente; 

VI. analisar e emitir parecer acerca de consultas realizadas pelos setores da 
PRGDP; 

VII. examinar minutas de portarias da PRGDP; 
VIII. examinar e emitir parecer sobre contratos de professores substitutos, 

temporários e visitantes, editais de concurso público e processos seletivos e demais atos 
da PRGDP;  

IX. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis;  

X. executar outras atribuições relativas à legislação de gestão e 
desenvolvimento de pessoas. 

 
Seção IV 

Da Comissão Interna de Gestão de Tecnologia da Informação 
 

Art. 17. São atribuições do presidente da Comissão Interna de Gestão da 
Tecnologia da Informação: 

 
I. Propor, coordenar e implementar um plano de ações voltado para a 

inovação, otimização e eficiência dos trabalhos desenvolvidos pela PRGDP, de acordo 
com as diretrizes previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 

II. trabalhar em parceria com a Diretoria de Gestão de Tecnologia da 
Informação, dentro dos objetivos estratégicos e políticas globais de gestão da informação 
da Universidade, no desenvolvimento e implementação de ferramentas gerais e 
específicas que possibilitem a inclusão, tratamento e extração de dados operacionais e 



  

 

gerenciais referentes à gestão de pessoas, inclusive os sistemas oficiais da Rede Serpro 
e do SIAPENET; 

III. propor e desenvolver periodicamente, em parceria com a Coordenadoria 
de Capacitação e Avaliação , ações para capacitar e atualizar os servidores, estagiários e 
bolsistas da PRGDP, no uso de novas tecnologias e ferramentas de trabalho; 

IV. orientar e assessorar os órgãos e setores da PRGDP no que se refere à 
execução de atividades que envolvam tecnologia da informação e ao uso de ferramentas, 
aplicativos e equipamentos de trabalho, propondo atualizações e mudanças sempre que 
necessário; 

V. acompanhar a implementação e desenvolvimento do SIG – Sistemas de 
Informações Gerencias ou sistema equivalente, no âmbito da PRGDP, propondo 
soluções, mudanças, melhorias e readequações sempre que necessário;  

VI.  acompanhar o funcionamento de todos os sistemas e softwares 
utilizados pela PRGDP, bem como o funcionamento da rede interna da UFLA, Word wide 
web e aplicativos que dela se utilizam, como os da Rede Serpro, servidores de correio 
eletrônico e outros que porventura sejam criados, providenciando, na DGTI ou outros 
órgãos competentes, a manutenção preventiva e corretiva desses softwares e sistemas 
sempre que necessárias, propondo também atualizações e mudanças, com vistas ao 
melhor desempenho dos sistemas e aplicativos; 

VII. acompanhar o desenvolvimento de todos os servidores da PRGDP no 
que se refere à operacionalização e utilização dos sistemas, bem como de estagiários e 
bolsistas, com vistas à otimização do uso dos recursos de tecnologia da informação 
disponíveis; 

VIII. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis;  

IX. executar outras atribuições concernentes ou atribuídas pelo Pró-Reitor 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 
 

Seção V 
Da Coordenadoria de Cadastro e Controle de Pessoas 

 
Art. 18. São atribuições da Coordenadoria de Cadastro e Controle de 

Pessoas: 
 

I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor, e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Gestão de Pessoas;  

II. cadastrar, atualizar e controlar, nos sistemas oficiais (SIAPENET, 
SIAPE) e outros que houver, os dados cadastrais e funcionais dos servidores do quadro 
permanente e professores temporários, substitutos e visitantes;  

III. cadastrar, atualizar e controlar, nos sistemas oficiais (SIAPENET, 
SIAPE) e outros que houver, as ocorrências relativas à vida pessoal e profissional dos 
servidores do quadro permanente e professores temporários, substitutos e visitantes;  

IV. cadastrar, atualizar e acompanhar a estrutura organizacional da UFLA 
no SIAPE; 

V. controlar o registro de vagas, provimento e vacância de funções; 
VI. controlar vagas, provimento e vacância de cargos dos servidores do 

quadro permanente e professores substitutos, temporários e visitantes da universidade; 
VII. registrar e controlar a concessão de benefícios/auxílios, progressão, 

lotação, remoção, cessão, redistribuição, enquadramento, férias/férias Web, 
afastamentos, licenças em geral, insalubridade, incorporação de vantagens pessoais e 
cadastro de dependentes;  



  

 

VIII. enviar à Coordenadoria de Registro e Controle Financeiro, em tempo 
hábil, os processos de progressão e todas as informações cadastrais que requeiram 
cálculos individuais e/ou lançamentos manuais, e alterem a folha mensal de pagamentos 
dos servidores do quadro permanente e professores temporários, substitutos e visitantes;  

IX. enviar à Coordenadoria de Capacitação e Avaliação as informações 
sobre inclusão, remoção, vacância por exoneração, demissão, readaptação e posse em 
outro cargo inacumulável de técnicos administrativos; 

X. fornecer subsídios para elaboração de documentos oficiais; 
XI. elaborar relatórios gerenciais; 
XII. cadastrar e acompanhar os atos de admissão e vacância por 

exoneração, demissão, readaptação e posse em outro cargo inacumulável no Sistema de 
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - SISAC/TCU; 

XIII. cadastrar, controlar e acompanhar o banco de horas dos servidores que 
recebem a Gratificação por Encargo de Curso e Concurso; 

XIV. confeccionar, preencher, atualizar e arquivar em meio físico e digital as 
fichas funcionais de todos os servidores efetivos e temporários da Universidade, que são 
lançados nos sistemas oficiais (SIAPENET e SIAPE); 

XV. manusear, catalogar, atualizar, organizar, manter organizado em arquivo 
físico próprio e fazer a manutenção de todas as fichas funcionais e pastas funcionais de 
servidores e ex-servidores existentes na Universidade; 

XVI. elaborar e fornecer declarações de vínculo de servidores ativos;  
XVII. manter atualizada a lista de documentos necessários para inclusão de 

técnico-administrativos, docentes e professores substitutos, temporários e visitantes no 
SIAPE e orientar a Secretaria Administrativa e a Coordenadoria de Seleção quanto às 
questões a serem observadas; 

XVIII. registrar, acompanhar e controlar a vigência de contratos de professores 
substitutos, temporários e visitantes e informar à Coordenadoria de Gestão de Vagas a 
proximidade do término da vigência; 

XIX. fornecer informações sobre o conteúdo das pastas funcionais dos 
servidores sempre que solicitadas e autorizadas pelo Diretor de Gestão de Pessoas;  

XX. fornecer aos servidores cópias de documentos pertencentes à sua pasta 
funcional com a cobrança de emolumentos, quando legal e pertinente; 

XXI. fornecer cópias de documentos pertencentes à(s) pasta(s) funcionais de 
servidores sempre que solicitadas e autorizadas pelo Diretor de Gestão de Pessoas; 

XXII. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XXIII. emitir certidão de tempo de contribuição de servidor ativo do Quadro 
Permanente, quando solicitada; 

XXIV.  exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas/DGP. 

 
Seção VI 

Da Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões 
 

Art. 19. São atribuições da Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões: 
 

I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor, e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

II. instruir, organizar, analisar e acompanhar processos de concessão de 
aposentadoria, pensão civil, auxilio-funeral, abono de permanência e alvará judicial; 

III. realizar revisões de aposentadorias, pensões e de abono de 
permanência; 



  

 

IV. enviar à Coordenadoria de Registro e Controle Financeiro os processos 
de aposentadoria e pensões civis, após publicação e inclusão no SIAPE, para os devidos 
acertos financeiros; 

V. enviar à Coordenadoria de Capacitação e Avaliação informações sobre a 
concessão de aposentadorias, pensões e vacância por falecimento; 

VI. orientar e esclarecer servidores ativos quanto a informações 
relacionadas ao tempo de serviço para efeito de concessão de aposentadoria, pensão 
civil e abono de permanência; 

VII.  atender, orientar e esclarecer dúvidas de servidores aposentados e 
beneficiários de pensão civil;  

VIII.  emitir, quando solicitado, relatórios sobre inclusão e exclusão de 
aposentadorias e pensões; 

IX. emitir declarações de vínculo de servidores aposentados e beneficiários 
de pensão civil, quando solicitadas; 

X. fornecer subsídios para emissão de declarações/atestados funcionais e 
declarações/atestados cadastrais de servidores aposentados e de beneficiários de 
pensão civil;  

XI. efetuar alteração de dados cadastrais de servidores aposentados e de 
beneficiários de pensão civil; 

XII.  atualizar dados referentes ao tempo de serviço dos servidores públicos 
federais pertencentes à Universidade; 

XIII. controlar dados referentes à concessão de aposentadoria compulsória; 
XIV. cadastrar e atualizar dados no Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), referentes à concessão de aposentadoria, pensão civil e 
abono de permanência; 

XV.  recadastrar, anualmente, servidores aposentados e beneficiários de 
pensão civil; 

XVI.  elaborar cálculos e gerenciar informações associadas ao tempo de 
serviço dos servidores públicos federais pertencentes à Universidade, para efeito de 
concessão de aposentadoria, de pensão civil e de abono de permanência; 

XVII. cadastrar e acompanhar os atos de concessão de aposentadoria, 
pensão e vacância por falecimento no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de 
Admissão e Concessões - SISAC/TCU; 

XVIII. elaborar minutas para emissão de portarias e enviá-las à Secretaria 
Administrativa da PRGDP e para a Reitoria, quando for o caso; 

XIX. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XX.  exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas/DGP. 

 
Seção VII 

Da Coordenadoria de Gestão de Vagas 
 

Art. 20. São atribuições da Coordenadoria de Gestão de Vagas: 
 

I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

II.  identificar competências desejadas na perspectiva da Instituição; 
III. administrar as competências, na perspectiva da instituição, nos aspectos 

qualitativo e quantitativo;  
IV.  efetivar a movimentação de pessoas, para atendimento das vacâncias;  
V. receber e responder às solicitações de redistribuições; 



  

 

VI. administrar as redistribuições, com base na perspectiva institucional, 
levando em conta as competências desejadas e a administração de vagas;  

VII. gerenciar contratos de professores substitutos, temporários e visitantes, 
bem como elaborar termos aditivos e registrar a extinção dos contratos; 

VIII. controlar o Banco de Professor Equivalente – BPEq da Instituição; 
IX. controlar o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-

Administrativos – QRSTA – da Instituição; 
X. elaborar minutas para emissão de portarias e enviá-las à Secretaria 

Administrativa da PRGDP e para a Reitoria, quando for o caso; 
XI. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 

competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XII. exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas/DGP. 
 

Seção VIII 
Da Coordenadoria de Registro e Controle Financeiro 

 
Art. 21. São atribuições da Coordenadoria de Registro e Controle Financeiro: 

 
I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor e 

submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Gestão de Pessoas; 
II. planejar, executar e controlar os cálculos para as atividades de:  
a) rendimentos, proventos, gratificações, vantagens, benefícios e auxílios 

constantes nas fichas financeiras dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de 
pensão civil;  

b) valores relacionados a processos, concessão de aposentadoria e 
concessão de pensão civil; 

III. atender, orientar e esclarecer os servidores ativos, aposentados e 
beneficiários de pensão civil pertencentes à Universidade , em assuntos no âmbito de sua 
competência; 

IV. emitir declarações de rendimentos de servidores ativos e aposentados, 
professores substitutos, temporários e visitantes, e beneficiários de pensão civil e pensão 
alimentícia, quando solicitadas; 

V. elaborar relatórios referentes a previsões de despesas orçamentárias 
com servidores ativos e aposentados, beneficiários de pensão civil e de professores 
substitutos/temporários em conjunto com a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e 
Finanças; despesa anual com pagamentos de servidores afastados em tempo integral e 
servidores cedidos; 

VI. atualizar dados das fichas financeiras do servidor no Sistema Integrado 
de Administração de Recursos Humanos – SIAPE e SIAPENET, em acordo com a 
legislação e normas pertinentes; 

VII. incluir, atualizar e excluir no SIAPENET os dados referentes à pensão 
alimentícia dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão civil;  

VIII. monitorar o cumprimento das etapas das atividades do cronograma 
mensal do SIAPE e SIAPENET; 

IX. arquivar em meio eletrônico e proceder ao efetivo encaminhamento e 
controle dos relatórios mensais extraídos do SIAPENET referentes à efetivação de 
pagamentos dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão civil e 
professores substitutos/temporários; 

 
X. receber, conferir, separar e enviar, mensalmente, ao Setor de Protocolo 

da UFLA, os contracheques para distribuição aos departamentos e setores; 



  

 

XI. manter contato com as instituições financeiras para garantir a efetivação 
dos créditos mensais dos servidores ativos, aposentados e pensões civis; 

XII. elaborar quadro demonstrativo mensal com o quantitativo de valores 
totais e per capita de servidores titulares e dependentes beneficiados pelos auxílio- 
alimentação, transporte, pré-escolar e ressarcimento auxilio-saúde, para envio a DCOF; 

XIII. enviar mensalmente ao agente financeiro responsável informações 
sobre remunerações e descontos de Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – dos 
professores substitutos/temporários e trabalhadores eventuais/autônomos, via Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social – SEFIP, para 
controle do INSS e Receita Federal para fins de emissão de Certidão Negativa da UFLA; 

XIV. atualizar e controlar os cálculos de sentenças judiciais no SICAJ; 
XV. enviar mensalmente à DCOF relatórios de pagamento para 

apropriação/liquidação da folha de pagamento; 
XVI. elaborar cálculos de vencimentos ou proventos devidos aos servidores 

referentes aos exercícios anteriores, e proceder à inclusão no módulo de processos 
administrativos do SIAPE, conforme normas vigentes na época;  

XVII. orientar os servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão 
civil, bem como receber e conferir os relatórios/boletos de planos de saúde, sobre os 
cálculos de valores devidos de ressarcimento de auxílio saúde; 

XVIII. conferir e enviar, juntamente com a Coordenadoria de Cadastro e 
Controle de Pessoas, os arquivos da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF e Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, respeitando os cronogramas 
anuais estabelecidos pela Receita Federal e Ministério do Trabalho e Emprego; 

XIX. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XX. exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Gestão de Pessoas/DGP. 
 

Seção IX 
Da Coordenadoria de Gestão de Competências 

 
Art. 22. São atribuições da Coordenadoria de Gestão de Competências: 

 
I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor, e 

submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 
II. elaborar e implementar um plano de estudo voltado para a identificação 

do perfil técnico, psicológico e social apresentado pelo quadro de servidores da 
Universidade; 

III. mapear as competências institucionais, gerenciais e individuais 
existentes na UFLA; 

IV. mapear as competências institucionais, gerenciais e individuais que 
precisam ser desenvolvidas para que UFLA alcance seus objetivos estratégicos; 

V. informar à Coordenadoria de Capacitação e Avaliação as necessidades 
de capacitação identificadas; 

VI. analisar as necessidades de pessoal apresentadas pelos órgãos/setores 
da Instituição e definir o perfil exigido para o desempenho das atividades a serem 
desenvolvidas; 

VII. analisar o perfil técnico, psicológico e social de servidor recém-ingresso 
nomeado e redistribuído na Instituição e encaminhar à Coordenadoria de Gestão de 
Vagas para definição de sua lotação; 

VIII. sugerir e acompanhar a remoção de servidores; 



  

 

IX. acompanhar, mediar e propor soluções para as situações de conflito 
apresentadas nas relações entre servidores, observando a legislação vigente; 

X. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XI. exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas/DDP. 
 

Seção X 
Da Coordenadoria de Saúde Ocupacional 

 
Art. 23. São atribuições da Coordenadoria de Saúde Ocupacional: 
 
I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor e 

submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 
II. coordenar e executar o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO; 
III.  coordenar e gerenciar ações relacionadas à execução do Subsistema 

Integrado de Assistência a Saúde do Servidor – SIASS; 
IV. realizar perícias médicas singulares e oficiais; 
V.  coordenar e orientar a realização de exames médicos periódicos dos 

servidores e registrar no SIAPE-Saúde, observada a legislação vigente; 
VI.  auxiliar a Coordenadoria de Aposentadorias e Pensões e a Assessoria 

Técnica de Legislação e Normas no estudo e emissão de pareceres sobre o nexo causal, 
nos casos de aposentadoria por invalidez e afastamentos recorrentes; 

VII.  acolher casos de servidores com problema de dependência química ou 
outros distúrbios, com o objetivo de orientá-los e encaminhá-los para tratamento; 

VIII. coordenar ações de reabilitação profissional, com o objetivo de propiciar 
o retorno do servidor às suas atividades laborais;  

IX.  inspecionar e avaliar solicitações de adicional de insalubridade e 
periculosidade e emitir laudos e pareceres; 

X.  proceder periodicamente à inspeção e avaliação de ambientes de 
trabalho considerados insalubres e de periculosidade, observando a legislação vigente; 

XI. implementar o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina no 
Trabalho – SESMT; 

XII.  implementar, acompanhar, capacitar e orientar a adoção de 
procedimentos voltados para a segurança do trabalho;  

XIII. elaborar e implementar o Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais – PPRA; 

XIV. elaborar, coordenar e implementar programas que contemplem ações de 
prevenção, controle e promoção da saúde dos servidores;  

XV.  arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis; 

XVI.  exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas/DDP. 
 

Seção XI 
Da Coordenadoria de Seleção 

 
Art. 24. São atribuições da Coordenadoria de Seleção: 
 



  

 

I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 

II. propor à Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, semestralmente, 
calendário de execução de concursos públicos e processos seletivos; 

III.  planejar e coordenar a realização de concursos públicos para docentes, 
bem como processos seletivos para professores substitutos, temporários e visitantes, 
desde a elaboração do edital de abertura até a nomeação e posse ou contratação; 

IV. planejar e coordenar a realização de concursos públicos para cargos 
técnico-administrativos, desde a elaboração do edital de abertura até nomeação e posse;  

V. atender, orientar e esclarecer candidatos e membros de bancas em 
assuntos no âmbito de sua competência; 

VI. acompanhar a vigência dos concursos e dos processos seletivos e, 
mediante manifestação do departamento e no interesse da administração, providenciar o 
edital para prorrogação; 

VII. arquivar, sob a orientação do órgão competente e em conformidade com 
a legislação vigente, toda a documentação referente aos concursos públicos e processos 
seletivos, e demais documentos de sua responsabilidade; 

VIII. exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas/DDP; 

IX. aproveitar concursos públicos e processos seletivos de outras IFES, 
quando de interesse da UFLA. 

 
Seção XII 

Da Coordenadoria de Capacitação e Avaliação 
 

Art. 25. São atribuições da Coordenadoria de Capacitação e Avaliação: 
 

I. elaborar plano de trabalho relacionado às atribuições do setor e 
submetê-lo à apreciação e aprovação da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas; 

II. gerenciar o processo de avaliação de desempenho dos servidores 
técnico-administrativos;  

III. realizar o levantamento das necessidades de capacitação dos 
servidores; 

IV. definir estratégias e elaborar planos anuais de capacitação dos 
servidores, com assessoramento e acompanhamento da Comissão Interna de Supervisão 
do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação – 
CISTA – e da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD; 

V. organizar, coordenar, implementar e avaliar as ações relacionadas à 
capacitação;  

VI. instruir os processos para concessão de progressão por mérito 
profissional, progressão por capacitação e incentivo à qualificação de servidores técnico-
administrativos; 

VII. orientar os servidores com relação a assuntos pertinentes à carreira; 
VIII.  identificar, divulgar e/ou organizar eventos de capacitação e outros de 

natureza profissional, científica e/ou cultural que promovam o desenvolvimento das 
pessoas na Instituição; 

IX. elaborar minutas para emissão de portarias e enviá-las à Secretaria 
Administrativa da PRGDP e para a Reitoria, quando for o caso; 

X. arquivar, em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão 
competente, os documentos de sua responsabilidade, mantendo-os atualizados e 
acessíveis;  

XI.  exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pela Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas/DDP. 



  

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 26. Constitui obrigação de todos os integrantes da PRGDP zelar pelo sigilo 

das informações que lhe forem confiadas. 
 
Art. 27. Os servidores lotados na PRGDP serão incentivados ao constante 

aperfeiçoamento profissional, mediante capacitação e/ou qualificação, por meio de 
cursos, treinamentos, seminários, congressos e eventos congêneres. 

 
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor, ouvida a Diretoria 

responsável, se for o caso. 
 
Art. 29. O presente Regimento Interno poderá ser modificado por proposta 

desta PRGDP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho 
Universitário. 

 
Art. 30. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário, revogadas as disposições em contrário. 
 


