
 

REUNIÃO DE SERVIDORES 
16/04/2021 





Mês Manhã Participantes Tarde Participantes Responsável 

Fevereiro 10/02 

Abril 09/04 13/04 

Junho 19/06 22/06 

Agosto 14/08 17/08 

Outubro 16/10 19/10 

Dezembro  11/12 

CRONOGRAMA REUNIÃO DE SERVIDORES 
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REUNIÃO DE SERVIDORES 
2021 

Junho 18/06/2021 

Agosto 13/08/2021 

Outubro 15/10/2021 

Dezembro 03/12/2021 



DEMANDA – COVID 19 – RECURSOS HUMANOS  

RH: Sistema de Trabalho, 
Capacitação, Saúde Trabalhador 

M
o
n
ito

ra
m

e
n
to

 



RH – PREMISSAS  COVID 19 

Fornecimento  de EPI´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientação para uso 
responsável de EPI´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O QUE ACONTECEU ATÉ AGORA.... 



GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

regras 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das práticas 

de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   

SISTEMA DE 
TRABALHO 

  
• Automatizar e 

otimizar os processos 
de trabalho 

 

• Proporcionar 

infraestrutura de TI, 
apropriada ao exercício 

das atividades 
 

• Alocar recursos 
orçamentários e 

financeiros 
 

• Monitorar 

desempenho  

QUALIDADE DE 
VIDA 

 

• Consolidar 
política de 

valorização e 
cuidado com 
servidores 

 

• Ambiente 
Seguro, Saúde e 

Qualidade de Vida 
 

• Alocar recursos 
orçamentários e 

financeiros 
 

• Monitorar 

desempenho  

PESSOAS 

CAPACITAÇÃO 
 
 

• Desenvolver novas 
modalidades de 

capacitação 
 

• Capacitar gestores 
e equipes 

 
• Incentivar a busca por  
educação permanente 

(lifelong learning) 

 
• Monitorar 

desempenho 

 



GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

práticas 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das práticas 

de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   

Início: 06/07/2020 

Término: 26/09/2020 

 

Percentual de Adesão: 

14,3% 

 

Número de 

respondentes: 

6.354  
respondentes 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 



116  
Instituições 
Classificadas 

SES 
57 pontos 



  

 
 
 

Categorias Índice 

Reconhecimento e recompensa 30,7 

Carreira 33,5 

Participação e autonomia 52,1 

Comunicação interna 52,4 

Educação corporativa 55,1 

Processos e Organização 57 
    

Estratégias e objetivos 59 

Saúde, segurança e QVT 61,3 

Employer branding 62,3 

Relações interpessoais 63,3 

Sustentabilidade e diversidade 68,3 

Perfil da liderança 69 

Geral 57 



GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

práticas 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das práticas 

de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   

GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

práticas 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das 

práticas de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   



GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

práticas 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das práticas 

de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   

GESTÃO  

 

• Mapear para 
identificar a 

necessidade de 
atualização e/ou 
adoção de novas 

práticas 
  

• Garantir produção 
de dados de 

qualidade para a 
tomada de decisão 

estratégica e 
melhoria das práticas 

de gestão 
 

• Incrementar o uso 
de transformação 

digital   

Rachel: Digitalização dos processos 
 
Willian: Processo de Hora – Aula 
 
 



SISTEMA DE 
TRABALHO 

  
• Automatizar e 

otimizar os processos 
de trabalho 

 

• Proporcionar 

infraestrutura de TI, 
apropriada ao exercício 

das atividades 
 

• Alocar recursos 
orçamentários e 

financeiros 
 

• Monitorar 
desempenho  

PESSOAS 

1ª fase: Até 30/09/2020 
Infraestrutura e Migração de Dados 
Padronização de documentos  

3ª fase: Até dezembro/2020 
Parametrização do “SISTEMA RH SAÚDE” 
Atualização de Layout 

2ª fase: Até 30/10/2020 
Treinamento: Sede das Coordenadorias, DRS´s, 
Institutos e Hospitais 

SISTEMA RH: início do projeto: junho/2020 

4ª fase: Até maio/2021 
Contrato e Implantação – 70 Unidades de 
Saúde 



SISTEMA DE 
TRABALHO 

  
• Automatizar e 

otimizar os processos 
de trabalho 

 

• Proporcionar 

infraestrutura de TI, 
apropriada ao exercício 

das atividades 
 

• Alocar recursos 
orçamentários e 

financeiros 
 

• Monitorar 
desempenho  

PESSOAS 



PESSOAS 

CAPACITAÇÃO 
 
 

• Desenvolver novas 
modalidades de 

capacitação 
 

• Capacitar gestores e 
equipes 

 
• Incentivar a busca por  
educação permanente 

(lifelong learning) 

 
• Monitorar 

desempenho 

 



PESSOAS 

CAPACITAÇÃO 
 
 

• Desenvolver novas 
modalidades de 

capacitação 
 

• Capacitar gestores e 
equipes 

 
• Incentivar a busca por  
educação permanente 

(lifelong learning) 

 
• Monitorar 

desempenho 

 
https://www.youtube.com/channel/UCeyvtIjz7M4WIJQu6x8MHRQ 



PESSOAS 

CAPACITAÇÃO 
 
 

• Desenvolver novas 
modalidades de 

capacitação 
 

• Capacitar gestores e 
equipes 

 
• Incentivar a busca por  
educação permanente 

(lifelong learning) 

 
• Monitorar 

desempenho 

 

Escola de Saúde Pública - 30/10/2020 

Curso de Especialização de Gestão de Pessoas em Saúde 



Termo e Cooperação Técnica com o Centro de 

Formação “Paula Souza” –Retomar as Oficinas 

do Curso de Gestão em Serviços e Saúde 

CHECK LIST de 2020 

CAPACITAÇÃO 
 
 

• Desenvolver novas 

modalidades de 
capacitação 

 
• Capacitar gestores e 

equipes 
 

• Incentivar a busca por  
educação permanente 

(lifelong learning) 

 
• Monitorar 

desempenho 

 

PESSOAS 



Laboratório de Inovação 



QUALIDADE DE 
VIDA 

 

• Consolidar política 

de valorização e 
cuidado com 
servidores 

 

• Ambiente 
Seguro, Saúde e 

Qualidade de Vida 
 

• Alocar recursos 
orçamentários e 

financeiros 
 

• Monitorar 

desempenho  

PESSOAS 1.Decreto nº 65208 de 25 de setembro de 2020 – 

Referente a fruição de férias de 2020 em 2021. 
 

2.Acidente de Trabalho – COVID 19 - Instrução 

CRH-GGP nº 05/2020 de 06/08/2020 e 

Instrução CRH- NMQVAP nº 01/2020 de 

24/09/2020. 
 

3.Testagem dos servidores e Protocolos de 

encaminhamento para sintomáticos e 

assintomáticos. 
 

4.  Novo cronograma para reavaliação de 

insalubridade, iniciando em junho de 2022. 



Vacinação de Servidores  

Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020 

 

Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo 

surto de 2019; 
 

Lei nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975 

Dispõe sobre a organização das 
ações de Vigilância 

Epidemiológica, sobre o Programa 
Nacional de Imunizações, 

estabelece normas relativas à 
notificação compulsória de 

doenças, e dá outras 
providências; 

Decreto nº 78.231, de 
12 de agosto de 1976 

Regulamenta a Lei nº 6.259, de 30 
de outubro de 1975, que dispõe 

sobre a organização das ações de 
Vigilância Epidemiológica, sobre o 

Programa Nacional de 
Imunizações, estabelece normas 

relativas à notificação compulsória 
de doenças, e dá outras 

providências. 

NR 32 
32.2.4.17 Da Vacinação dos 

Trabalhadores 
 

32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos 
serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, 

programa de imunização ativa 
contra tétano, difteria, hepatite B e 

os estabelecidos no PCMSO. 
 

32.2.4.17.6 A vacinação deve ser 
registrada no prontuário clínico 

individual do trabalhador, 
previsto na NR-07. 

 



Agenda  

“Saúde - Dia Internacional da Mulher” 

MULHER 
Semana da 

08 à 12 de março 2021 

Série de webinars em celebração 

ao Dia Internacional da Mulher, 

promovido pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo 



https://www.youtube.com/watch?v=H3Yw0PeQ6Uc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H3Yw0PeQ6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=H3Yw0PeQ6Uc




 Dia das mães 
 

Live dia 07/05/2021 - 15h 
 

 

https://www.youtube.com/eadses 



*Já estamos aceitando doação de prendas. 

Comissão de Festas: Camila, Daniela, Marli, Rachel, Rosa, Shirley e Solange. 







Em breve! 
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“Agenda RH” – 2021  

Mês Data Pauta 

Abril 30/04 

Maio 28/05 

Junho 25/06 

Julho 30/07 

Agosto 27/08 30/08 

Setembro 24/09 

Outubro 21/10 27/10 

Novembro 26/11 25/11 



? 
e-mail: crh@saude.sp.gov.br 

 



Obrigado! 


