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Versão revisada pelos departamentos juntamente com os agentes de desenvolvimento de pessoas no dia 10/11/2016. 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE (048) 3721-9240  

 AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

O papel do agente de desenvolvimento de pessoas é atuar como interlocutor 
entre a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e a sua respectiva 
unidade acadêmica ou administrativa, no intuito de fortalecer as políticas de 
desenvolvimento e gestão de pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atribuições relacionadas ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

 Divulgar os eventos de capacitação oferecidos pela CCP; 
 Orientar em relação à abertura e acompanhamento de processo físico ou 

digital para solicitação de: pagamento de taxa de inscrição em eventos no país, 
pagamento por reembolso de taxa de inscrição em eventos no exterior, pagamento 
por ressarcimento de cursos de especialização, afastamento para formação, 
afastamento para evento de curta duração, horário especial e licença capacitação. 

 Auxiliar, anualmente, no processo de levantamento de necessidades de 
capacitação dos campi e formalização do documento de necessidades à CCP. 

 Auxiliar, anualmente, no processo de levantamento de afastamentos de 
capacitação dos campi e formalização do plano de capacitação do campus. 

 Auxiliar nos processos de capacitações presenciais, semipresenciais e a 
distância:  

o Encaminhar a lista de inscrição dos servidores em ações de capacitação 
quando o curso ocorrer no formato de turma fechada para o campus; 

o Acompanhar a participação e a frequência dos servidores nas ações de 
capacitação realizados no campus; 

o Assessorar o instrutor durante a execução da ação de capacitação; 
o Disponibilizar os recursos logísticos necessários para realização da ação 

de capacitação, tais como, espaço físico, equipamentos multimídia e 
outros; 

o Fazer a abertura e o fechamento das ações de capacitação; 
o Ser responsável pelo encaminhamento da documentação referente a 

ação de capacitação, tais como, frequência, aproveitamento da 
aprendizagem, relatório da execução da atividade quando solicitado e 
outros. 

 Auxiliar na logística, tais como, espaço físico e equipe para atuar na realização 
de concurso para carreira TAEs e Magistério Superior; 
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 Dar subsídios necessários para solicitação de abertura de concurso público da 
carreira do Magistério Superior, por meio do preenchimento de formulário específico 
disponível na página da PROGRAD; 

 Orientar, em caso de dúvidas, os candidatos nomeados a entrarem em 
contato com a Coordenadoria de Admissão e Concursos. 

 Recepcionar os novos servidores, redigindo o memorando de entrada em 
exercício, apresentando um breve histórico do Campus, os cursos ofertados e a 
estrutura organizacional, bem como encaminhá-los à chefia imediata; 

 Dar subsídios necessários à abertura de processo seletivo simplificado, apoio 
nas inscrições e ao longo das etapas de avaliação; 

 Revisar se o processo seletivo de contratação temporária está com toda a 
documentação necessária, conforme orientação contida no processo; 

 Conferir documentação necessária à contratação de professor 
substituto/visitante e enviar digitalizado e via malote à Divisão de Contratação 
Temporária para efetivação de contrato. 

 Receber as fichas de acompanhamento do estágio probatório, encaminhar às 
respectivas chefias imediatas e acompanhar se o preenchimento das fichas está sendo 
realizado dentro do prazo e de forma correta. Encaminhar as fichas à DAFDC. 

 Receber os processos de estágio probatório e dar os devidos 
encaminhamentos solicitados pela DAFDC. 

 Orientar servidores e chefias imediatas quanto aos procedimentos de 
avaliação de desempenho e progressão por mérito. 

 Orientar os servidores quanto às solicitações do incentivo à qualificação e 
progressão por capacitação: abertura de processo, encaminhamento ao setor 
responsável e acompanhamento do andamento do processo. 

 Encaminhar a descrição de atividades e ambiente organizacional dos 
servidores TAEs, nos casos de admissões e remoções. 

 Orientar os servidores da UFSC e de outras instituições quanto às 
possibilidades de movimentação (redistribuição, cessão, colaboração técnica, entre 
outros), à abertura de processo e encaminhamento ao setor responsável. 

 Dar subsídios necessários para abertura de edital de concurso público e de 
redistribuição, preenchendo a Planilha de Necessidades de Servidor, juntamente com a 
Direção do Campus. 

 

Atribuições relacionadas ao Departamento de Administração de Pessoal 

 Orientar os servidores quanto à documentação necessária para abertura de 
processos de aposentadoria, exoneração, vacância, averbação de tempo de 
contribuição, licenças, afastamentos, auxílios, redução da jornada de trabalho, bem 
como encaminhar ao setor responsável e acompanhar o andamento dos processos. 

 Encaminhar o requerimento de alteração de conta bancária e acompanhar o 
andamento. 

 Encaminhar atestados médicos à DBL. 
 Registrar no ADRH a escala de férias anual e encaminhar os pedidos de 

alteração e interrupção de férias. 
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 Disponibilizar as folhas-ponto mensalmente aos servidores. 
 Encaminhar solicitações de alterações de cadastro. 
 Orientar os servidores quanto ao acesso ao SIGAC. 
 Encaminhar os pedidos de substituição de chefia (automática) a CPP e nos 

demais casos ao Gabinete da Reitoria para emissão de portaria. 
 Encaminhar pedidos de pagamento de insalubridade/periculosidade; 
 Encaminhar pedidos de pagamento de serviço extraordinário; 
 Encaminhar pedidos de declarações de valores recebidos PSS; 
 Auxiliar no recadastramento anual de aposentados e pensionistas, inclusive os 

de outras instituições federais, e entrar em contato com a instituição a que o 
aposentado/pensionista é vinculado; 

 Auxiliar na atualização anual dos cadastros de acumulação de cargos de todos 
os servidores da unidade. 

 

Atribuições relacionadas ao Departamento de Atenção à Saúde 

 Orientar os novos servidores quanto aos procedimentos de adesão ao plano 
de saúde, bem como encaminhar documentação ao setor responsável. 

 Orientar os servidores quanto aos procedimentos de ressarcimento para 
planos de saúde contratados individualmente; 

 Orientar os servidores quanto à necessidade de realizar perícia. 
 Realizar ou auxiliar a abertura de Comunicação de Acidentes em Serviço; 
 Auxiliar na divulgação de eventos promovidos pela Coordenadoria de 

Promoção e Vigilância à Saúde; 
 Auxiliar na divulgação de campanhas educativas promovidas pela Divisão de 

Serviço Social; 
 Encaminhamento de servidores quando da identificação de necessidades de 

atendimento individualizado por psicólogos ou assistentes sociais; 
 Manter registro atualizado de contatos de familiares em caso de emergência. 

 
Outras atribuições 

 Divulgar eventos de entretenimento e datas comemorativas; 

 Manter registro atualizado de ingresso e saída de servidores Docentes e TAEs 
para acompanhamento institucional (PDI-Campus); 

 Manter registro atualizado de área de ingresso docente para subsidiar o 
conselho da unidade (institucional). 


