
RECURSOS 

HUMANOS



Metas:
- Readequar o atendimento no contexto da 

pandemia;

- Manter a integração dos funcionários;

- Empréstimo de equipamento, suporte da 

equipe de informática e cursos para melhorar 

o home office;

- Auxiliar os funcionários a lidarem com os 

desafios no contexto de pandemia;



Readequar o atendimento 

no contexto da pandemia
- Criação de grupo no aplicativo WhatssApp: troca 

dinâmica e eficaz de informações, 
compartilhamento de avisos importantes;

- Atendimento via whatssapp: esclarecimento de 
dúvidas e orientações e solicitações referentes 
ao recursos humanos;

- Reuniões virtuais para transmitir informes 
importantes;



Manter a integração dos 

funcionários
- Criação de grupo no aplicativo WhatssApp: 

aproximação entre os funcionários;
- Promoção de reuniões semanais entre os 

coordenadores;
- Reuniões periódicas entre coordenador e 

equipe;
- Reuniões virtuais para confraternizar (festa 

julina, café da manhã temático,etc);



Empréstimo de equipamento, suporte 

da equipe de informática e cursos 

para melhorar o home office;

- Foram emprestados equipamentos de informática 
(monitor, notebook,etc) para os funcionários DEPI;

- Encaminhamento de cursos com a temática voltada 
a melhorar a experiência com home office, cursos 
oferecidos pela Educorp ou por sites do governo 
(ex:ENAP);

- Suporte da equipe de informática através de e-mail



Auxiliar os funcionários a lidarem 

com os desafios no contexto de 

pandemia;

- Adequação da demanda de trabalho, foco no 
resultado;

- Ponte entre os funcionários e o CECOM 
(agendamento de testes do COVID, 
encaminhamento de informações);

- Projeto Funciona Cultura (cursos como culinária, 
fotografia e música, entre outros);



Auxiliar os funcionários a lidarem 

com os desafios no contexto de 

pandemia;

- Adequação da demanda de trabalho, foco no 
resultado;

- Ponte entre os funcionários e o CECOM 
(agendamento de testes do COVID, 
encaminhamento de informações);

- Projeto Funciona Cultura (cursos como culinária, 
fotografia e música, entre outros);



Números e Dados Recursos Humanos

- 2 contratações (Engenheiro: Romulo, Técnica Adm.:Liz);
- 1 transferência efetivada (Técnico Administração: 

Renato);
- 1 transferência em curso (PR Apoio Tec Serviços:Rafael)
- 3 estagiários contratados;
- Aproximadamente 63% dos funcionários da DEPI foram 

atendidos pela Educorp;
- Congelamento das solicitações de vagas (Instrução 

Normativa PRDU No 05/2020


