
PROCESSO DE TRABALHO: 

Engloba todas as etapas desde a definição de requisitos para análise do direito, quanto os 

procedimentos para execução (etapas definidas claramente com todas as ações necessárias 

durante o atendimento e o reconhecimento de direito). Cabe ainda definir processos ainda 

não detalhados. 

 Etapa 1: O que é necessário para iniciar o atendimento? 

 Etapa 2: Quais informações deverão ser consultadas/verificadas? 

 Etapa 3: O que deverá ser analisado e quem realizará a análise para o reconhecimento 

do direito? 

 Etapa 4: Como e quem deverá formalizar o requerimento? 

 

PRINCÍPIOS BALIZADORES DA PROPOSTA DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRABALHO: 

1. Transformação da unidade de trabalho em fórum pleno, absoluto e deliberativo da 

construção de processos de trabalho locais, efetivamente instruindo as ofertas de 

serviços (agendáveis e não agendáveis) e dos mecanismos de atendimento como 

forma de apropriação do próprio processo de trabalho dando-lhe caráter real 

localizado e, portanto efetivo no atendimento das demandas com qualidade e 

eficiência. 

2. Redefinição dos tempos de atendimentos de serviços prestados, como forma dar-lhe 

caráter efetivamente real e ao mesmo tempo coerente com as variações ocorridas nas 

realidades do serviço em si e da demanda (alterações legislativas, padronização de 

serviços, qualificações de servidores e ciclos econômicos). 

3. Alteração do paradigma de aferição e controle da eficiência local no sentido de que 

todos os métodos de medição sejam especificamente locais retirem do contexto 

questões essencialmente estruturais (capacitação contínua como forma de 

aperfeiçoamento do servidor e concurso público). 

4. Alteração do paradigma “execução por execução”, como método de aferição de 

mensuração da capacidade eficiente de cada unidade.  

5. Revisão dos tipos e das distribuições das APS no Brasil, adotando, principalmente nos 

grandes centros, critério demográfico para alocação de força de trabalho. 

6. Realização de ações específicas no intuito de conter a crescente demanda espontânea 

nas APS (melhorias sistêmicas, ampla divulgação de direitos, investimentos em 

propaganda institucional, ampliar a disponibilização de serviços através de canais 

remotos) 

PROPOSTA: 

1. Tornar a APS plenamente autônoma para definir a oferta e tempos dos serviços, 

através de realização de reunião mensal com data definida previamente através de 

calendário instituído e de conhecimento público, com portas fechadas, formalizada 

mediante ata com quórum mínimo (maioria absoluta) como condição de existência da 

reunião. 



 

 Como se dará o controle da oferta de serviços Agendáveis: 

 Abertura da agenda SISAGE sem data limite, como forma aferir 

a demanda real 

 Oferta respeitando a capacidade de cada APS (setor específico 

ou servidor) 

 O respeito ao perfil de cada servidor, passa pela definição 

prévia do processo e de parâmetros que servirão de balizador 

para tomada de decisões locais (enquanto durar o processo de 

revisão e construção do novo modelo, não haverão restrições 

de tempo por unidade por serviço) 

o Obs.: As APS construirão uma proposta que será 

agrupada nas Gerências Executivas e consolidadas 

para implementação nos respectivos sistemas. (cabe 

detalhamento pelas entidades em conjunto com os 

servidores) 

 

 Como se dará a oferta de serviços não agendáveis 

 Promover a inclusão do máximo de serviços possíveis no 

agendamento 

 Limitação da oferta desses serviços conforme a capacidade de 

atendimento local 

 Rever a disponibilização desses serviços 

 

2. Necessidade de qualificação e comprometimento dos gestores com o modelo 

 

 

3. Processo de capacitação contínua com definição de período específico no exercício dos 

servidores: 

 Não ser requisito para concursos de remoção e bolsa de estudos 

 Estruturar um padrão de realização das capacitações, preferencialmente de 

modo presencial, não restringindo outras possibilidades 

 Deverá ser avaliada efetividade da capacitação mediante questionário formal 

aos servidores quando do ato da conclusão da capacitação, sendo requisito 

mínimo para continuidade do método e conteúdo aplicado 

 

4. Considerando limitações sistêmicas existentes a implementação de gerenciamento dos 

tempos dos serviços por unidades e servidores, instituir-se-há comissão no âmbito da 

Gerência Executiva, formada por três (3) gestores, três (3) servidores de APS eleitos 

pelas unidades, com representação sindical (com direito a 1 voto) com igual peso de 

decisão: 

 A comissão terá a finalidade de validação dos tempos dos serviços propostos 

pelas APS com base no processo de trabalho e nas eventuais alterações 



 As reuniões da comissão ocorrerão mensalmente, cabendo posterior análise 

quanto a periodicidade 

 As comissões se reunirão em até cinco (5) dias úteis após a última reunião 

mensal das APS de sua GEX 

 

5. Criar mecanismos de avaliação dos processos das APS, visando dar maior segurança 

aos servidores, dentre eles segregação de funções. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO: 

1. Dar autonomia plena às APS pra definição de oferta; 

2. Validação do processo de trabalho e dos tempos de serviços pelas APS, com a 

instituição de comissões por GEX; 

3. Promoção de capacitação contínua e sua desvinculação de remoções e bolsas de 

estudo, não obstante a aferir efetividade da capacitação, junto aos participantes; 

4. Envolvimento dos gestores no processo de mudança; 

5. Criar mecanismos que dê segurança ao servidor, mediante segregação de função; 

6. No processo de construção dos próximos planejamentos, as APS definirão o que 

poderá ser realizado com base no processo de trabalho e a capacidade operacional ao 

passo que as GEX e as SR, deverão consolidar os dados informados. 


