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Mensagem do Dirigente da Unidade
A Superintendência de Recursos Humanos da UFPI apresenta o Relatório
Anual de Atividades de 2022 pautando-se pelos princípios da
Administração Pública, seguindo as orientações dos órgãos de controle, em
especial, no que diz respeito à concretização da publicidade dos atos da
gestão, e com o intuito de desempenhar a melhor atuação possível aos
destinatários dos serviços prestados, sempre prezando pelo respeito às
normas.
Com embasamento nas diretrizes definidas pelos órgãos de controle, em
especial, na Decisão Normativa TCU n°187/2020 e na Instrução Normativa
TCU n°84/2020, o presente relatório apresenta os dados acerca dos
resultados da gestão no ano de 2022, por meio da análise qualitativa e
quantitativa, serve para subsidiar tomada de decisão tanto no ambiente
interno como no externo.
Nesse ínterim, insta salientar que este relatório deve conter os elementos
necessários para evidenciar a correta alocação e escorreito uso dos
recursos públicos na gestão da UFPI, primando pela eficiência na atuação
da sua Administração. 
Diante do que foi brevemente apresentado, na perspectiva de
transparência na comprovação do gasto público eficiente, é oportuno
informar que todas as informações se encontram no site oficial de nossa
Instituição. Universidade pública gratuita e de qualidade segue sendo um
de nossos objetivos primordiais, e a prestação de contas pública é elemento
fundamental para contribuir de forma positiva para o avanço desse cenário.
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INTRODUÇÃO

 
O Relatório Anual de Atividades do ano de 2022 da Superintendência de Recursos Humanos tem como objetivo dar
transparência institucional sobre as ações e resultados na área de gestão de pessoas. Dessa forma, o presente relatório,
torna público as diversas ações e atividades realizadas no ano de 2022, sendo importante ressaltar que todo o trabalho
realizado foi fruto do esforço coletivo de toda sua equipe que sempre esteve empenhada e comprometida com a eficiência e a
eficácia do serviço prestado.

A Superintendência de Recursos Humanos (SRH) foi implantada na UFPI em 2013, através da Resolução CAD n. 44/13 –
Anexo I, em substituição à Diretoria de Recursos Humanos. É o órgão executivo responsável pela gestão e pelo
desenvolvimento dos Recursos Humanos e tem como competência orientar, promover, coordenar e supervisionar a execução
das atividades relativas à administração de pessoal desenvolvida nas Coordenações e demais unidades administrativas sob
sua supervisão. É responsável, também, por promover a orientação e a integração das unidades da SRH quanto às políticas e
ações de gestão de pessoas, delegando atribuições aos servidores envolvidos na Superintendência e praticando todos os
demais atos necessários ao exercício das funções vinculadas à SRH.

Ademais, a missão, visão e valores da Superintendência de Recursos Humanos (SRH), bem como a cadeia de valor e o mapa
estratégico demonstrados nas figuras 1 e 2, respectivamente.  



MISSÃO VISÃO VALORES

Assegurar a aplicação dos direitos e
deveres dos servidores ativos,
aposentados e pensionistas,
através da modernização, do
planejamento, coordenação e
supervisão dos serviços oferecidos,
bem como um atendimento
humanizado e de qualidade à
comunidade universitária e à
sociedade em geral, em
consonância com os interesses da
Instituição.

Tornar a SRH referência em gestão
de pessoas, oferecendo um
atendimento humanizado,
qualificado e de excelência, de
forma compromissada, contínua e
inovadora.

- Respeito à dignidade humana e à
diversidade;
- Ética e transparência;
- Eficiência, eficácia e efetividade;
- Liderança e gestão participativa;
- Compromisso com a missão, visão
e valores da UFPI;
- Responsabilidade social e
ambiental;
- Profissionalismo.
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quadro 1 que demonstra o rol de responsáveis pela SRH no ano de 2022;
quadro 2 que informa rol de substitutos responsáveis pela SRH no ano de 2022. 

A figura 3 apresenta o organograma da Superintendência de Recursos Humanos (SRH) demonstrando
todos os setores que compõe toda unidade administrativa. Dessa forma, as ações são concretizadas com
a união de esforços das coordenações, comissões, entre outros setores de apoio.

Na sequência, é apresentado a devida funcionalidade da referida Superintendência, com seus respectivos
coordenadores e, por fim, são apresentados os quadros: 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



Superintendência de Recursos Humanos (SRH)
Está subordinada diretamente a Reitoria, é o órgão executivo responsável pela gestão e pelo desenvolvimento dos Recursos
Humanos e tem como competência orientar, promover, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à
administração de pessoal desenvolvida pelas Coordenações e demais unidades administrativas sob sua supervisão; promover a
orientação e a integração das unidades da SRH quanto às políticas e ações de gestão de pessoas; delegar atribuições aos
servidores envolvidos na Superintendência; praticar todos os demais atos necessários ao exercício das funções vinculadas à SRH.
Superintendente: Flávia Lorenne Sampaio Barbosa
 
Coordenação de Administração de Pessoal (CAP)
A CAP é a unidade de execução, vinculada à SRH, incumbida da administração do registro das informações funcionais de
servidores ativos, aposentados e professores substitutos da Instituição, bem como fazer o controle do quadro de vagas e de
pessoal da Universidade. A coordenação e suas unidades vinculadas são responsáveis também por Pedido, Retificação e
Suspensão de Atos de Nomeação, bem como po prestar informações de Posse de servidor Efetivo e Professor Substituto, receber e
conferir a documentação necessária para posse e encaminhar para o exame admissional. é responsável por orientar quais os
direitos, vantagens e benefícios dos servidores da instituição, a fim de para esclarecer sobre plano de saúde, auxílios, licença e
afastamentos,aposentadorias, pensões, entre outros. Também é responsável pelo gerenciamento de frequência e registros de
faltas; elaboração do calendário de homologação de férias, agendamento e alteração de férias. 
Coordenadora: Linda Josefina Lula Ferreira

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



Coordenação de Pagamento (CP)
A CP é a unidade de execução, vinculada à SRH, incumbida da administração de lançamentos, exclusões e cálculos relacionados a
folha de pagamento do pessoal da UFPI, bem como o envio de comumicados e cobranças por meio de GRU.
Coordenadora: Maria Lúcia Alves

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CDP)
A CDP é a unidade responsável pela gestão das ações relativas ao planejamento, acompanhamento, capacitação e avaliação dos
servidores da UFPI. 
Coordenadora: Filipe Hudson de Macedo Paz
 
Coordenação de Atenção ao Servidor (CAS)
A CAS é responsável pela Perícia Médica, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e Serviço de
Assistência Social. Dessa forma, esta coordenação é responsável por realizar perícias médicas singulares e juntas periciais dos
servidores e seus dependentes legais nos processos de licença de saúde, aposentadoria por invalidez, readaptação, nexo de
acidentes, doença relacionada ao trabalho, entre outros previstos na legislação. É ainda o setor responsável por elaborar laudos
periciais, em questões ligadas a segurança do trabalho, e ambiente laboral; elaborar programa de controle médico de saúde
ocupacional e programa de prevenção de riscos ambientais; Elaborar e emitir laudos, projetos e relatórios que envolvam aspectos
relacionados à segurança do trabalho; Elaborar laudo técnico para a concessão, revisão ou suspensão de adicionais ocupacionais.
Coordenadora: Ionara Santos Moura
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Os quadros de 3 à 5 demonstram os indicadores de desempenho correlacionados com os objetivos estratégicos e metas
estabelecidos no Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU, para o ano de 2022.  
 
O quadro 3 apresenta gestão de pessoas como tema estratégico, trazendo 4 objetivos (Implementar programas de
desenvolvimento de equipe e capacitação, visando fortalecer as habilidades e a qualificação e crescimento profissional dos
servidores; Desenvolver programas de atenção ao servidor; Descentralizar atividades de gestão de pessoas para os campis do
interior; e Gerir a contratação de pessoal, carga horária docente e jornada de trabalho de técnicos administrativos) e 29 metas
que contribuíram para garantir os caminhos traçados pela Superintendência de Recursos Humanos. 
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O quadro 4 apresenta sustentabilidade como tema estratégico, trazendo 1 objetivo (Atender as metas definidas no plano de
sustentabilidade da UFPI) e 5 metas que contribuíram para garantir os caminhos traçados pela Superintendência de
Recursos Humanos.
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O quadro 5 apresenta gestão e governança como tema estratégico, trazendo 2 objetivos (Fortalecer as boas práticas de
governança, transparencia da informação e gestão orientado a resultado; e Fortalecer os indices de governança institucional
conforme levantamento do TCU ) e 8 metas que contribuíram para garantir os caminhos traçados pela Superintendência de
Recursos Humanos.
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O quadro 6 apresenta tecnologia e comunicação como tema estratégico, trazendo 1 objetivo (Promover transparência da
informação, dinamizar a comunicação interna e informatizar rotinas administrativas) e 3 metas  que contribuíram para
garantir os caminhos traçados pela Superintendência de Recursos Humanos.
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O orçamento público é o instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados e a
destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados) a cada ano. Esse planejamento visa
a continuidade, eficácia, eficiência, efetividade e economicidade na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

O quadro 7 apresenta demonstrativo dos recursos financeiros disponibilizados para a Superintendência de Recursos
Humanos, no ano de 2022, referente à dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas.
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O quadro 8 informa as obras e reformas dos ambientes/salas, realizadas no ano de 2022, bem como a quantidade de ambientes/salas
que a Superintendência de Recursos Humanos possui. 

INFRAESTRUTURA



Em atendimento a alguns requisitos específicos exigidos pelos órgãos de controle na elaboração do Relatório Integrado e na
Prestação de Contas da UFPI e pelos demais órgãos aos quais a UFPI está subordinada, disponibilizamos por meio de link as
tabelas/quadros com informações relativas à Superintendência de Recursos Humanos. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO DA UNIDADE

Docentes da UFPI (clique aqui)

Técnicos Administrativos da UFPI (clique aqui)

Gestão de Pessoas  (clique aqui)

Danos ao Erário (clique aqui)

Combate a Covid-19 (clique aqui)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ntm24xOqYZqpfDcHvGg5bpvmO9r0-BxI/edit#gid=180830721
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-b95FZbvtRnAB2Edm5XXY0s6Dn2opuJA/edit#gid=897376891
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zmDf_HDpIHomV6j-FzIvjyylY7hJxDqT/edit#gid=359609095
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkP-8wwgqOVwqlWyWWChkDFSu7QzDzUj/edit#gid=326674086
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Itm2Xyd2gtc_0hYXJZDzM1pXfWndBgb3/edit#gid=423726885


CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório consiste numa ferramenta de gestão construída coletivamente e que fornece à Superintendência de
Recursos Humanos elementos importantes para priorizar e otimizar metas, e proporciona um alinhamento das ações
institucionais em todos os níveis.
Ainda que hajam desafios e contingências na atuação administrativa, um planejamento administrativo bem realizado é
primordial para a superação de riscos, e os resultados positivos, observados a partir da avaliação quantitativa e qualitativa
do cumprimento das metas e objetivos previamente realizados evidencia tal premissa.
A aplicação regular dos recursos federais, aliada à observância das normas e dos princípios da Administração Pública,
servem, de forma inequívoca, para agregar valor ao serviço prestado à sociedade. Nessa perspectiva, vale salientar que a
UFPI encontra-se em permanente processo de aprimoramento da visibilidade dada às ações de gestão e governança, a fim
de concretizar ainda mais o acesso à informação.
O contexto de contingência, após um processo de readaptação de atividades em virtude do período vivenciado na pandemia,
embora tenha dificultado determinadas ações, também serviu para evidenciar o elevado comprometimento e capacidade de
adaptação da equipe diante da imprevisibilidade da mudança de cenários. Nesse diapasão, houve a necessidade de
readequação de algumas das metas para a realidade da Superintendência de Recursos Humanos da UFPI, com o objetivo de
serem reprogramadas para os anos de 2023 e 2024.


