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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sala de

Videoconferência do Departamento de Recursos Humanos - DRH, localizada no I' andar do

Bloco L do prédio da Administração Central da Reitoria da Universidade de São Paulo, no

ca/mpz/s da Capital, reuniram-se, sob a presidência do Prof. Dr. Fumando Luis Medina

Mantelatto, Diretor do Departamento de Recursos Humanos, devido à impossibilidade de

comparecimento do Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, os seguintes membros da Comissão

Central de Recursos Humanos CCRH: Prof.' Dr. Marcos Domingos Siqueira Tavares, Sr.

Daniel Amâncio da Salva e Sr.' Tania Nogueira Martinez; e como convidados: Sr. João

Pacheco, Diretor Adjunto do Departamento de Recursos Humanos, Sr.' Nivaldete Aparecida

Facho Magordo, responsável pela Divisão de Gestão de RH e Sr. Fábio Albino Zagui,

responsável pela Seção Técnica de Carreira. A. ATA D(} DIA 24/10/2018: Abertos os

trabalhos, os membros foram consultados se haveria alguma alteração a ser incorporada à

minuta encaminhada para conhecimento em 08/1 1/201 8. Todos concordaram com a redação

original, não havendo qualquer consideração quanto à fomta ou conteúdo. .4fa aprovada e

assinada pe/os Fresca/es. B. :AlzTlllR:AXl:OES DE FUNÇÃO: Foram trazidos à Comissão

03 (três) casos de alteração de função: (1) Programa RENOVA (reabilitação provisória):

Júlio Cesar de Azevedo, lotado no Instituto de Energia e Ambiente - IEE: de .A4o/íris/a pa/"a

,4uxí/iar de .4dn/nfsü'açâo; (2) Reserva para extinção: Dirlene Alvos de Brita, lotada na

Superintendência de Assistência Socia[ -- SAS: de 77cnico de ]po/o .Educar/vo para 7Zcnico /7
para .4s.çun/os .4dizz//lisa'a/avos; e (3) Adequação à exigência de legislação específica: Zl#P''

Tadeu Caggiano, lotado no Instituto de Geociências - IGc: de .Sagre/ár/o para 7Zcníco param''

,4sszln/o.ç .4dhínixüa//vos. Foi apresentado o contexto de cada solicitação. Programa

RENOVA: processo de readaptação provisória, considerando a impossibilidade de o servidor ':

permanecer no exercício das atividades habituais de sua função em virtude de resüições

médicas (artigo 2' da Resolução USP n' 7.21 7/16). Reserva para extinção: alteração para

adequação da função da servidora às atividades a serem desempenhadas, em razão da sua \)r '
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transferência da SAS para o DRH (fundamento no artigo I', inciso IV, "d"). Adequação à

exigência de legislação específica: servidor não possui registro na Secretaria Regional do

Trabalho e Emprego SRTE, requisito para o desempenho da ft)nção de Secretário

(fundamento no artigo I', inciso IV, "c"). Propôs/asáoram aprovadas por unanimidade. C

FUNCOES RESERVADAS PArtA ESTU])(l!: Inicialmente, foi apresentada à Comissão a

anual organização do Plano de Classificação de Funções -- PCF, estabelecida pelo Oílício

\.i\)RkU(:RClç)QS120\ S\ "a) Ativus: funções com perdi disponí'Pel como referência para a

determinação das atribuições e para contratação, e que admitem atualização e revisão de

perDI a partir de estudos regulares fundamentados em demanda das Unidades/(-)rgãos ou

por necessidade de adequação a legislação especí$ca; b) Reservadas para Extinção:

funções com perfil indisponível para contratação, mas que se matttêm como referência para

a determinação de atribuições enquanto houver servidores nelas enquadrados Uma vez que

não hqa semidor ocupante de uma função resewada para extinção, esta deixa de compor,

permaYtentemente, o Plano de ClassiBcação de Funções PCF; c) Reservadas para Estudo:

futtções cubos peras permanecem indisponíveis para contratação, aguardaYtdo, por sugestão

das Unidades/Orgãos ou por necessidade de avaliação da especi$cidade dos peras, a

realização de estudos de médio ou longo prazo para uma deDnição quanto à sua

manutenção, agrupamento ou reserva para extinção. Os peras em estudo permattecem como

referência para a determinação das ah'ibuições dos servidores enquaYtto estes se mantêm

engz/adradoi nessas Ju/zções". Na sequência, foram apresentados, para conhecimento da

Comissão, quadros contendo informações gerais e detalhadas sobre o contexto de cada

função em estudo, incluindo descrição sumária, quadro por setor (data do levantamento:

06/1 1/2018), data da última contratação, jomada de trabalho e outros dados considerados

relevantes para uma análise inicial. A Comissão ponderou acerca de cada caso e apresentou

indicações de propostas para deliberação, estabelecendo que fossem trazidas para apreciação,

num primeiro momento, aquelas que pudessem ser fundamentadas em tempo hábil para a

próxima reunião (em especial, os agrupamentos), Hlcai}4o as demais, a depender das
/
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pesquisas e levantamentos necessários, como pauta para reuniões posteriores. Análises e

sugestões de propostas para deliberação nas próximas reuniões: 1. Grupo Básico:

Z)alem/ifs/a (:lap/s/a: quadro: 3 servidores; última contratação: 1 0/07/2001; medida sugerida:

reservar para extinção; Mo/oriçfa: quadro: 3 1 5 servidores; última contratação: 07/05/2014.

Há necessidade de levantamento complementar (dinâmica da utilização da frota na

Universidade, quantidade de Unidades/Orgãos que aderiram ao /''oo/, demandas por serviço

terceirizado etc.), para embasamento de decisão da Administração, considerando as questões

em discussão na COPERT. Medida sugerida: reservar para extinção. Qperaí/or de

Miíqa/zzas: quadro: 61 ; última contratação: 1 0/06/2013. Foram apresentadas informações

obtidas em consulta prévia às Unidades/Orgãos de lotação: na ESALQ, os Operadores de

Máquina atuam em parceria com os Auxiliares Agropecuários (a função de Auxiliar

Agropecuário foi agrupada no perfil do Auxiliar de Laboratório); nas Prefeituras (PUSP-RP,

PUSP-C e PUSP-FC), os servidores desempenham as tarefas típicas da função; a FZEA tem

apenas um funcionário na função e gostaria de ter a possibilidade de capacitar servidores de

outras funções para a operação de máquinas. Será verificado se há terceirização dos serviços

na Capital. Medida sugerida: agrupar as atividades nas funções de Auxiliar de Laboratório e

Auxiliar de Manutenção/Obras, incluindo os requisitos específicos, para que seja possível a

captação ou alocução do profissional adequado. .Sa/va-1''idas: quadro: 17 (alojados no

CEPEUSP e nas Seções Técnicas de Práticas Esportivas das Prefeituras PUSP-LQ, PUSP-

RP e PUSP-SC); última contratação: 24/08/2012. Dados complementares a serem

levantados: índice de acidentes, metragem das piscinas, legislação específica, informações

sobre serviços terceirizados, período de funcionamento das piscinas etc. Medida sugerida:

reservar para extinção. 2. Grupo Técnico: .4gefz/e de Re/anões /n/er/zaclo ais: quadro: l l;

última contratação: 29/01/2014; medida sugerida: agrupar na íimção de Técnico para

Assuntos Administrativos, incluindo como requisito a proficiência em idioma estrangeiro a

depender da área de atuação. /raspe/or de Orqzzes/ra: quadro: 2; última contratação:

03/07/2008; medida sugerida: agrupar na função de Técnico para Assuntos Administrativos . .., '

.3. \
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(não há requisitos específicos). Secrefárfo: quadro: 689; última contratação: 17/02/2014;

medida sugerida: agrupar na função de Técnico para Assuntos Administrativos. Por se tratar

de profissão regulamentada, há a necessidade de incluir como requisito a formação exigida

em Lei e o respectivo registro na Secretaria Regional do Trabalho e Emprego SRTE. As

propostas de agrupamento para essas funções(lgen/e de .Re/anões /nrernaciomafs, /nspe/or

de ergues/ra e Serre/ária) fundamentam-se na natureza administrativa das atividades e na

similitude de atribuições; caso autorizadas, a função de Técnico para Assuntos

Administrativos constará da relação de íilnções para as quais é possível a indicação da área

de atuação e/ou especialidade, bem como das atividades e formação especínlcas nos editais

de concurso público (disponível em anexo ao Ofício da CCRH), para que se viabilize a

contratação de profissionais com a qualificação e competências necessárias. 7ZcHfco

,4grüo/a: quadro: 12; data da última contratação: 08/05/2013; medida sugerida: agrupar na

fiação de Técnico de Laboratório, incluindo os requisitos específicos. 77cmfco de

E'aÓermagem do Traça/#o: quadro: 7; última contratação: 21/01/2014; medida sugerida:

agrupar na função de Técnico de Enfemlagem, incluindo os requisitos específicos. Esta

função também será inserida no anexo ao Oficio da CCRH, para que possa ser previsto em

edital de concurso público a exigência de especialização em enfermagem do trabalho.

27clzico em .ril6ormííf;ca: quadro: 3 19; última contratação: 07/02/2014. Não houve indicação

de proposta para essa função, que requer aprofundamento dos estudos, compreendendo a

revisão das atividades que foram incorporadas ao perfil. 3. Grupo Superior:

.4dmfizisfrador: quadro: 11; última contratação: 1 5/10/2012; medida sugerida: agrupar na

flmção de Analista para Assuntos Administrativos, incluindo os requisitos específicos;

ftlnção esta também a ser inserida em anexo ao Ofício da CCRH para a indicação da

especialidade em concurso público. .Especfa/isca em Pro/eção Radio/ógfca (quadro: 5;

última contratação: 03/1 1/2009): medida sugerida: retomar ao s/afz s de função atava em

razão da especificidade das atribuições, requisitos e regulamentação; Tec/zó/ago (quadro: 10;

retomar os estudos em 201 9 (esta função \WJ/

:r <' av .4-
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abrange atuação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e construção civil); .B/ó/aga

(quadro: 49; última contratação: 18/03/2015), .1;h/co (quadro: 23; última contratação:

27/07/2012), Qz//hzfco (quadro: 42; última contratação: 06/08/2012) e Zóo/ecmiç/a (quadro:

2; última contratação: 06/1 0/2009): medida sugerida para essas ítinções: agrupamento na

função de Especialista em Laboratório. Essa proposta está fundamentada na similitude das

atividades com foco exclusivamente para o atendimento à pesquisa, ensino e extensão.

Eí/zícador (quadro: 89; última contratação: 06/02/2014), /"r(?áessor de Ed cação /lláam///

(quadro: 5; última contratação: 05/03/2010) e Pr(:cessar de Ems;/zo /'w/zf/ame/z/a/ e .AZéd/o

(quadro: 40; última contratação: 18/02/2013). Funções em estudo aguardando decisão

judicial em relação à Lei Complementar n' 1 .202, de 24/06/2013. Z?il4erme;ro do Traça//io:

quadro: 1; última contratação: 09/07/1990; medida sugerida: agrupar na fiinção de

Enfermeiro, incluindo os requisitos específicos. Ehge/z#e/ro de Seg ra/zça í/o Traça//zo:

quadro: 4; última contratação: 24/10/2013; medida sugerida: agrupar na função de

Engenheiro, incluindo os requisitos específicos. Zlspecfa/fofa e#z C'ooperação e .Ekíe/zsêa

[/n]vers;fár;a: quadro: 10; ú]tima contratação: 07/01/2014; medida sugerida: agrupar na

função de Analista para Assuntos Administrativos, incluindo como requisito a proficiência

em idioma estrangeiro a depender da área de atuação e a função na relação anexa ao Ofício

da CCRH, permitindo a definição da área de atuação e os requisitos específicos nos editais

de concurso público. Médico do Trabalho: quadro: 10; última contratação: 11/01/2013;

medida sugerida: agrupar na função de Médico, incluindo os requisitos específicos.

Secretário Executivo: quadro: 2; última contratação: 1 1/09/1991 ; medida sugerida: reservar

para extinção. As funções das áreas de Comunicação e Orquestra/Coral foram apresentadas à

parte, por terem sido objeto de estudos preliminares específicos. Em relação à área de

ÇQm!!!!!çaçãe, foi apresentado, em linhas gerais, o teor da proposta inicial, que previa a

organização do PCF em duas íimções amplas (Técnico e Analista de Comunicação) e a

atribuição de "especialidades" vinculadas a essas funções para uso intimo, para garantia de

identidade profissional, controle e gestão de atividades especííícas, bem como dos requisitos
g
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e jomadas de trabalho relativas a profissões regulamentadas. Em relação à área de

Qlig!!çgllaZÇg!.d, foram apresentadas as diHlculdades encontradas para a compatibilização do

modelo proposto (filnção ampla e especialidades) com a hierarquia das funções na orquestra,

considerando a estruturação da carreira e as limitações das nomenclaturas provenientes da

Lei Complementar n' 1.074, de 1 1/12/2008, que criou os empregos públicos na USP. 3.

Funções da área de Comunicação em estudo: Grupo Técnico: .4r/e .lqiza/is/a (quadro: 25;

última contratação: 09/04/2012) e .Z)fagramadar (quadro: 5; última contratação:

1 5/09/2003): medida sugerida para essas ítinções: agrupar as atribuições do Diagramador no

perÊll da função do Arte Finalista; .lüfógríláo (quadro: 22; última contratação: 15/05/201 3),

Z,ocw/0/7 )gerador (quadro: 6; última contratação: 04/07/2003), Programam/or .4/asfca/

(quadro: 2; última contratação: 27/10/1 997) e Somar/as/íz,«/wm/fiador (quadro: 8; última

contratação: 27/10/201 1): medida sugerida para essas funções: em virtude de regulamentação

específica e jornada especial, retoma-las ao s/aftas de função ativa. Grupo Superior:

.4níz/is/a de Comzznfcação (quadro: 78; última contratação: 19/06/201 3), karma/isca (quadro :

51; última contratação: 02/09/201 3) e Proa for de Rádio (quadro: 2; última contratação:

23/06/1992): medida sugerida para essas íünções: retoma-las ao s/afzJS de função atava;

Ce/zógrl{/i2/li'7gzirfizfsfa (quadro: 0; última contratação: 28/1 1/1 988: medida sugerida para

essa ftlnção: reservar para extinção, uma vez que a extinção propriamente dita somente

poderá ocorrer quando estabelecida em lei). Deliberou-se pela retomada dos estudos dessa

área em 2019. 4. Funções da área de Orquestra/Coral em estudo: Grupo Superior:

Concerfiizo (quadro: 1 ; última contratação: 14/04/1997), (:opisfa e .4rqzz/vista A/wslca/

(quadro: 2; última contratação: 17/07/2008), /nsfr melzfiçfa de /q/a (quadro: 18; última

contratação: 17/06/201 3), arie fedor de Esfr f ração Musica/ e Técfzica Moca/(quadro: 9;

última contratação: 12/08/2002), .Pfazziç/MC/civis/a (quadro: 1; última contratação:

08/05/2006), Seg lado So/is/a (quadro: 5; última contratação: 0 1/07/2008), 1''7o//izo Spa//a

(quadro: 3; última contratação: 03/05/2005). Houve também a deliberação pela retomada dos

estudos para essa área em 201 9. D. OUTROS ASSUNTOS: Agenda de reuniões: mantida a

'3 - 6 -
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próxima reunião para o dia 12/12/2018, às IOh, quando serão selecionadas algumas

propostas de agrupamento e reserva para extinção, para tomada de decisão pela Comissão.

Estabelecido também para o próximo encontro a definição do calendáriçi de reuniões para

2019. Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às onze horas /trinta minutos. Eu,

Fábio Albino Zagui, Analista para Assuntos Administrativos

presenta ata, abaixo assinada pelos participantes. c""

)

Daniel Amâncio da Silva

Ferrando Luis Medina

Jogo Pacheco

Marcos

Nivaldete Aparecida Facho Magordo

Tanta Nogueira Martinez

Mlantelatto

B

Domingos Siqueira Tavafes.
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