
DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP

 
Da Estrutura Administrativa

Art. 10. A CGP possui a seguinte composição:

I - Seção de Registro e Acompanhamento Funcional - SERAF;

II - Seção de Estágio - SEST.

III - Serviço de Educação e Desenvolvimento Funcional - SEDEF

IV - Grupo de Gestão ambiental - GESTO

Das Atribuições

Do Coordenador

Art. 11. Compete ao Chefe da Coordenadoria de Gestão de Pessoas:

I -  Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela CGP;

II - Orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das atividades relacionadas ao

registro, ao acompanhamento funcional, à educação e ao desenvolvimento profissional, à

saúde  e  ao  bem-estar, à gestão de desempenho e à avaliação profissional e ao

programa de estágio e de adolescente aprendiz;

III - Atuar de forma estratégica, de modo a fomentar a gestão de pessoas por

competências e a gestão do conhecimento;

IV - Gerenciar  os  projetos  estratégicos  relacionados à gestão e ao desenvolvimento de

pessoas;

V - Promover ações que propiciem uma atuação coordenada e integrada com as políticas

nacionais de Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas;

VI - Fomentar atuação integrada com as demais áreas de Gestão de Pessoas e com a

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional do Ministério Público Federal na

região;

VII - Zelar pelo alinhamento dos projetos, das ações e das metas aos objetivos

estratégicos do  Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal  e, quando

houver, da PR/DF;



VIII - Gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da unidade;

IX - Gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; e

X - Realizar o acompanhamento funcional  de servidores que se  encontram em situação

de  comprometimento no desempenho das  atividades laborais, associados ou não a

problemas de saúde;

XI - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  da

Coordenadoria;

XII - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

XIII - Exercer  o  controle  de  frequência  dos  chefes  dos  setores  vinculados  à  sua

Coordenadoria;

XIV - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XV - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

XVI - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sobre sua

responsabilidade;

XVII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

XVIII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

XIX - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o

planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e

XXI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Da Coordenadoria

Art. 12. Compete à CGP:

I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades no âmbito da PR/DF:

a) Registro  e  acompanhamento  funcional  de  membros,  de  servidores  e  de

estagiários;



b) Educação e desenvolvimento profissional de membros e de servidores;

c) Assistência à saúde e ao bem-estar;

d) Gestão de desempenho e avaliação profissional; e

e) Programa de estágio e de adolescente aprendiz.

II - Observar  as  politicas,  diretrizes  e  orientações  técnicas  oriundas  da  Secretaria  de

Gestão de Pessoas e da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional. 

Art. 13. São atribuições relacionadas à educação e desenvolvimento funcional:

I - Planejar, acompanhar, executar e avaliar as ações de capacitação, desenvolvimento e

educação  de membros e de servidores no âmbito do Estado, observando as

diretrizes estabelecidas, bem como os normativos vigentes;

II - Proceder  ao  levantamento  das  necessidades  de capacitação e  de  desenvolvimento

dos servidores, com a finalidade de promover ações alinhadas às diretrizes da Secretaria

de  Educação e  Desenvolvimento Profissional e aos objetivos estabelecidos no

Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal;

III - Fomentar eventos de capacitação e de desenvolvimento por meio de instrutoria

interna, de forma a valorizar o  capital humano  da Instituição, propiciando  ações que

venham atender às especificidades do Ministério Público Federal;

IV - Implementar os procedimentos necessários quanto ao encaminhamento e

acompanhamento  dos  pedidos  de treinamento junto à  Secretaria  de  Educação e  de

Desenvolvimento Profissional, possibilitando a efetivação das ações  de capacitação e

desenvolvimento;

V - Providenciar  os  registros  relativos  à  realização  de  eventos  de  capacitação  e

desenvolvimento, tanto nos  assentamentos funcionais quanto nos  respectivos sistemas

informatizados;

VI - Organizar os eventos de capacitação realizados na unidade e promover a

subsequente confecção dos certificados;

VII - Providenciar o cadastro de cursos de graduação e pós-graduação no respectivo

sistema informatizado, para fins de percepção do adicional de qualificação, bem como o

envio  dos  diplomas ao(s)  setor(es) responsáveis da Secretaria de  Educação  e de

Desenvolvimento  Profissional, inclusive para registro quanto ao programa de pós-



graduação, quando for o caso;

VIII - Analisar  e homologar  as  ações  de treinamento para fins  de adicional  de

qualificação;

IX - Propor, planejar  e executar  as  avaliações  específicas  para cada  tipo de ação

educacional;

X - Orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e o

cadastro no  respectivo sistema informatizado das  avaliações  e planos de

desenvolvimento individual dos servidores;

XI - Gerenciar, quando existente, Banco de Talentos local, no qual serão registrados os

dados de formação geral de servidores, propiciando efetiva gestão das competências e

viabilizando  ampla participação nos processos seletivos internos para funções de

confiança e cargos em comissão; e

XII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área. 

Art. 14. São atribuições relacionadas à assistência à saúde e bem-estar:

I - Implementar ações voltadas à promoção da saúde física e mental, da prevenção de

acidente do trabalho, de qualidade de vida e de melhoria do clima organizacional;

II - Instruir os processos administrativos relativos à contratação de eventos na área de

saúde e  bem-estar, observadas  a Lei  de Licitações  e Contratos e as  normas

estabelecidas no âmbito do Ministério Público Federal;

III - Registrar  os  eventos  da  área  de saúde e  de  bem-estar  nos  respectivos sistemas

informatizados, providenciando os certificados de participação;

IV - Promover a ambientação de membros e servidores oriundos de nomeação,

promoção ou  remoção, com vistas a proporcionar  integração e conhecimento dos

procedimentos da unidade;

V - Prestar informações acerca de licença para tratamento de saúde e licença por

motivo de doença em pessoa da família, bem como providenciar os respectivos registros

nos sistemas eletrônicos;

VI - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e

VII - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.



Art. 15. São atribuições relacionadas à gestão do desempenho e à avaliação profissional:

I - Coordenar, acompanhar e executar a gestão do desempenho de servidores,

inclusive no estágio probatório;

II - Gerenciar o processo de acompanhamento funcional dos servidores com

deficiência que estejam em estágio probatório;

III - Capacitar e orientar os gestores e servidores quanto à gestão do desempenho;

IV - Orientar as  chefias quanto aos  procedimentos  necessários para a elaboração e o

cadastro no  respectivo sistema informatizado das  avaliações  e dos planos de

desenvolvimento individual dos servidores; e

V - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Da Seção de Registro e Acompanhamento Funcional

- SERAF -

Art. 16. Compete à SERAF:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais de membros, servidores e

respectivos  dependentes, resguardando o devido sigilo das  informações  sob sua

responsabilidade;

II - Efetuar os registros e controles relativos à movimentação de membros e servidores, a

serviços extraordinários, férias, licenças e afastamentos, bem como benefícios previstos

em lei e em regulamentos;

III - Registrar as admissões de servidores no Sistema de Apreciação e Registros dos

Atos de Admissão e Concessões - SISAC, do Tribunal de Contas da União;

IV - Instruir os processos administrativos relativos a:

a) Adicionais e auxílios;

b) Admissão de servidores;

c) Desligamento de membros e servidores;

d) Pedidos de licenças e afastamentos;



e) Remoção por permuta, cessão e requisição de servidores;

f) Lotações  provisórias  para  exercício  de função,  acompanhamento  de cônjuge,

necessidade da Administração e outros previstos em lei;

g) Aposentadorias e abono de permanência; e

h) Demais assuntos afetos à área que exijam manifestação da PR/DF e

posterior encaminhamento às secretarias nacionais, tais como pedidos de pagamento de

serviços extraordinários e de indenização de férias;

V - Administrar o sistema de controle de frequência, bem como dar suporte aos usuários;

VI - Realizar os procedimentos necessários para o cadastramento e consequente

percepção dos  valores  relativos  ao auxílio-natalidade, auxílio pré-escolar  e auxílio-

transporte;

VII - Prestar informações relativas à frequência dos servidores cedidos às respectivas

entidades cedentes;

VIII - Acompanhar as publicações oficiais relativas a membros e servidores,

providenciando os  devidos  registros  funcionais, bem  como a comunicação aos

interessados;

IX - Realizar o recadastramento anual dos membros e servidores aposentados e

pensionistas, assim como prestar atendimento especial ao respectivo público;

X - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XI - Incluir programação de compensação de horas de acordo com a gratificação por

encargo de curso ou concurso;

XII - Registrar, no sistema de frequência, o serviço extraordinário eleitoral;

XIII - Instruir os pedidos de permuta, de lotação provisória por carência de pessoal

ou para exercício de função de confiança no âmbito da mesma unidade administrativa;

XIV - Elaborar as portarias de nomeação e designação para cargos em comissão e

funções de confiança de titulares e substitutos;

XV - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área;

XVI - Providenciar o  envio  de comprovantes  de  rendimentos  aos servidores  desligados,

aposentados e pensionistas;



XVII - Gerenciar requerimentos de averbação de tempo de serviço;

XVIII - Gerenciar requerimentos de licenças-prêmio;

XIX - Providenciar solicitações de confecção de identidades funcionais;

XX - Prestar informações e orientações para correta aplicação da legislação de pessoal; e

XXI - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Da Seção de Estágio
- SEST -

Art. 17. Compete à SEST:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais dos estagiários, resguardando o

devido sigilo das informações sob sua responsabilidade;

II - Instruir os processos administrativos relativos aos programas de aprendizagem;

III - Organizar e efetuar as atividades relativas ao processo seletivo de estágio;

IV - Coordenar e realizar os procedimentos necessários quanto às solicitações de

preenchimento de vagas de estágio, bem como as solicitações de movimentação interna

de estagiários;

V - Convocar, receber  e orientar  os  novos  estagiários  classificados nos processos

seletivos;

VI - Gerar, encaminhar, receber e lançar mensalmente as ocorrências relativas aos

boletins de frequência dos estagiários;

VII - Calcular os períodos adquiridos de recesso remunerado, comunicar os interessados,

cadastrar e acompanhar os pedidos de fruição do recesso;

VIII - Orientar os supervisores e os estagiários quanto aos prazos de entrega dos

documentos relativos ao programa de estágio, zelando pelo cumprimento desses;

IX - Promover eventos de integração dos estagiários, com vistas a propiciar um melhor

ambiente para o desenvolvimento pessoal e aprendizado;

X - Acompanhar as publicações dos normativos relativos aos Programas de

Aprendizagem do  Ministério Público Federal  e providenciar  a comunicação aos



interessados;

XI - Contratar, acompanhar e coordenar e acompanhar o Programa Adolescente

Aprendiz no âmbito da PR/DF;

XII - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XIII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia.

Do Grupo de Gestão Socioambiental
- GESTO -

Art. 18. Compete ao GESTO:

I - Promover ações sociais e ambientais que visam à preservação e à recuperação do

meio ambiente,  por  meio de ações sociais  sustentáveis,  a  fim de torná-lo  e mantê-lo

ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável;

II - Realizar  eventos  que  proporcionam  qualidade  de  vida  no  trabalho  aos  membros,

servidores e estagiários;

III - Realizar  eventos  que  proporcionam a  integração  entre  os  membros,  servidores  e

estagiários, e entre estes e o quadro de pessoal de outras unidades;

IV - Promover  campanhas  de  qualidade  de  vida/inclusão  social  para  terceirizados  e

entidades assistenciais;

V - Realizar, com a participação dos membros, servidores e estagiários, um diagnóstico

de clima organizacional, identificando os aspectos mais relevantes para direcionamento

das  estratégias  que  versem  sobre  meio  ambiente  correto,  socialmente  justo  e

economicamente viável; 

VI - Realizar,  com a  participação  dos  servidores,  um diagnóstico  ambiental  (avaliação

ambiental  inicial),  identificando os aspectos  ambientais  mais  relevantes presentes nas

instituições; 

VII - Elaborar,  com  base  no  diagnóstico,  o  plano  de  ações  estratégicas,  incluindo  os

aspectos ambientais identificados, tais como: a gestão de resíduos sólidos, a redução de

consumo e reaproveitamento de materiais de expediente, o combate ao desperdício de



energia e de água, a capacitação contínua dos servidores e de multiplicadores, etc.; 

VIII - Implementar a política ambiental das instituições e os procedimentos adequados que

possibilitem a inserção de critérios ambientais nos processos de aquisição de bens e na

contratação de serviços terceirizados;

IX - Pesquisar  novos insumos e materiais  que provoquem menores danos ou riscos à

saúde do servidor ou da população e ao meio ambiente para aquisição pelas Instituições; 

X - Sensibilizar os membros e servidores da PR/DF e da ESMPU sobre importância da

conservação  do  meio  ambiente  no  local  de  trabalho  e  capacitar  os  funcionários  das

empresas  prestadoras  de  serviço,  sem  prejuízo  das  responsabilidades  inerentes  às

mesmas. 

XI - Avaliar  periodicamente  a  implementação  das  ações  previstas,  divulgando  os

resultados alcançados; e

XII - Estabelecer  um  cronograma  de  reavaliação  dos  resultados  voltados  ao

redirecionamento dos objetivos. 


