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Mais de 200 candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos 
de nível superior e médio tomaram posse até o dia 1 /6/2010. Com o 
objetivo de saudar estes novos servidores, a Coordenação-Geral de Re-
cursos Humanos, por intermédio da Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas (CODEP/CGRH), realizou entre os dias 24 e 28 de maio de 2010, 
um curso introdutório para acolhimento e melhor inserção do novo servidor 
no contexto de trabalho. Durante o curso, foi apresentada aos novos 
servidores a estrutura do Ministério da Saúde, sua missão e as atividades 
desenvolvidas. 

NOTÍCIAS CONCURSOS
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REDISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNASA

“A maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha 
com isso, mas o que ele se torna com isso.”           John Ruskin

HOMENAGEM DA CGRH A TODOS OS TRABALHADORES DO MS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos participou conjuntamente com 
a Funasa, durante todo o mês de maio, de ofi cinas regionais organizadas 
pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef). 
As ofi cinas foram realizadas em cidades polos em todas as regiões do Brasil e 
teve como objetivo esclarecer os servidores da Funasa que exercem ati-
vidades relacionadas à vigilância epidemiológica quanto à redistribuição 
destes para o Ministério da Saúde. Para o representante da Mesa Setorial 
de Negociação Permanente (MSNP/MS), Rafael Agnello, as ofi cinas repre-
sentam um avanço na democratização das relações de trabalho, tendo 
em vista a efetiva participação dos servidores no processo de transição, 
evitando, dessa forma, a ocorrência de confl itos nesse processo de redis-
tribuição. 

O Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010, regulamenta os critérios 
e procedimentos gerais a serem observados para a realização das ava-
liações de desempenho. Segundo o decreto, as avaliações individuais e 
institucional serão realizadas anualmente e produzirão efeitos fi nanceiros 
mensais por igual período. O Ministério da Saúde, por meio da Coordena-
ção-Geral de Recursos Humanos (CGRH) e da Coordenação-Geral de Ino-
vação Gerencial (CGIG), está realizando discussões com o Ministério do 
Planejamento para a implantação do decreto em todas as unidades do MS. 

Estarão abertas até o dia 12 de julho de 2010, as inscrições para cursos de aper-
feiçoamento e capacitação profi ssional por meio do Programa “O Saber para 
Conquistar um Lugar”. Os cursos são realizados na modalidade a distância (EAD) 
e são destinados aos servidores do Ministério da Saúde, inclusive aos servidores 
cedidos. Estão sendo oferecidos cursos com duração de 45 horas/aula e com 60 
horas/aula.  Veja os cursos:

Cursos de 45 horas: Técnicas de Secretariado; Qualidade na Prestação do Serviço 
Público e Gestão do Conhecimento para Tomada de Decisão. 

Curso de 60 horas: Noções de Direito Administrativo.   

Informações: no site www.ms.cursoscad.ufsc.br, pelo telefone (61) 3315-3983, 
com Fernanda, a partir das 13h ou pelo e-mail fernanda.goncalves@saude.gov.br 

PROJETO “O SABER PARA CONQUISTAR UM LUGAR”

o


