
RECURSOS 
HUMANOS



Metas:
- Auxiliar na capacitação de 

funcionários;

- Integrar funcionários;

- Melhora do clima 

organizacional;

- Promoção da saúde e bem 

estar do profissional;



AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO 

DE FUNCIONÁRIOS

-Trabalhar em conjunto com a Educorp para 

garantir uma capacitação de qualidade aos 

funcionários;

-Fazer a triagem dos cursos;

-Solicitar inscrições;

-Acompanhar solicitações dos funcionários;

-Mediar o diálogo entre funcionários e a 

Educorp;

-Solicitar recursos para realização de capaci-

tações externas; 

Total de 
Funcionários

53%

Funcionários 
atendidos

38%

Vagas não 
aproveitadas

9%

Capacitação Educorp 2019

Total de Funcionários Funcionários atendidos

Vagas não aproveitadas



INTEGRAR FUNCIONÁRIOS

- Criação da Comissão de Integração: Antonio Carlos, 
Gineusa, Gislaine,Mayara, Regina e Washigton

- Churrasco DEPI;
- Amigo chocolate;
- Happy hours, aniversariante do mês, café da manhã 

temático, entre outros;



MELHORA DO CLIMA 

ORGANIZACIONAL

- Trilha de liderança pela Educorp: Treinar as 

chefias para gerir as equipes com maior eficácia e 

assertividade, com olhar mais atento aos 

funcionários; Objetivo é que todas as chefias 

façam a trilha.

- Capacitação de funcionária para mediar e conciliar 

situações de conflitos interpessoais relacionados 

às atividades desenvolvidas na UNICAMP; 

Conclusão do curso em Abril/2020



PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR DO 

PROFISSIONAL

- Ser ponte entre o CECOM e os funcionários:

*Outubro Rosa/Novembro Azul : divulgação do folder da 

campanha, foto com roupa rosa.

- Campanha Câncer Intestino Grosso: 

Divulgação folder, incentivar a 

participação, orientações;

- Laboral: Divulgar calendário;

- Atendimento de demandas médicas 

(cadeiras);

- Divulgação de cursos e palestras 

(mindfulness , autogestão, entre outros)



SOLICITAÇÕES DE VAGAS

- 2 vagas Técnico em Administração – 1 em fase de preenchimento do F3 

(FORMULÁRIO DE CONVOCAÇÃO CANDIDATO) 1 em fase de solicitação a 

CVND (Comissão de Vagas Não Docentes), CAD de fevereiro/2020; - Gestão de 

Empreendimentos/ Georreferenciamento;

- 2 vagas de Engenheiro Elétrico – 1 em fase de preenchimento do F3 

(FORMULÁRIO DE CONVOCAÇÃO CANDIDATO) 1 em fase de solicitação a 

CVND (Comissão de Vagas Não Docentes), CAD de fevereiro/2020; DEPI;

- 1 vaga de Engenheiro Civil – 1 vaga em fase de solicitação a CVND (Comissão 

de Vagas Não Docentes). CAD de fevereiro/2020/Gestão Técnica;

- 3 vagas de estagiário – 1 vaga de 20h semanais e 2 vagas de 30h semanais, todos 

estão em fase de convocação via sistema; Georreferenciamento/Plano 

Diretor/Gestão Técnica;

- Aprovada abertura de Processo Seletivo Público Temporário para Engenheiro 

Civil (1 vaga);


