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 A Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos (CGRH) passa a ser denomi-
nada Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas (CGESP), em razão da nova 
estrutura regimental do MS, aprovada 
pelo Decreto nº 7.336, de 19/10/10.

 A Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas (CGESP), em par-
ceria com o DATASUS, desenvolve 
Sistema de Avaliação de Desem-
penho Individual do MS (SADMS). 
O lançamento da ferramenta está 
previsto para dezembro deste ano.
 Os critérios e procedimentos 
gerais da Avaliação estão previstos no 
Decreto nº 7.133, de 19/03/03.
 Na avaliação de desempenho 
individual deverão ser observados os 
seguintes fatores mínimos:

CGESP desenvolve sistema de 
Avaliação de Desempenho

produtividade;

comprometimento;

cumprimento de normas 
de procedimento e de conduta;

conhecimento de métodos 
e técnicas;

 Na avaliação de desempenho 
institucional será aferido o alcance 
das metas organizacionais, podendo 
considerar projetos e atividades pri-
oritárias e condições especiais de tra-
balho.
 A CGESP disponibiliza o 
e-mail ad-duvidas.cgrh@saude.gov.br 
para responder aos questionamentos 
sobre o assunto.

trabalho em equipe.

 O Grupo de Acompanhamento de 
Servidor (GAS) redefiniu ações para 
intensificar a atenção e o cuidado com o 
servidor em dificuldade no ambiente de 
trabalho.
 Casos reais que afetam as rotinas 
de trabalho foram debatidos em oficina 
realizada no mês de outubro, para que 
surgissem propostas unificadas na 
solução de conflitos.
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Grupo redefine propostas de
acompanhamento de servidor 

no ambiente de trabalho

 A Coordenação de Atenção à Saúde 
do Servidor (CAS/CGESP) realizou ofi-
cina de integração com os trabalhadores 
para reavaliar as propostas de atendi-
mento ao servidor.
 Cada área integrante da CAS teve a 
oportunidade de debater a respeito de 
suas respectivas competências na uni-
dade. 
 Uma dinâmica propôs aos partici-
pantes construir novas práticas de relacio-
namento pessoal no trabalho e de atendi-
mento aos usuários dos serviços da CAS.
 Ao final da oficina, grupos discuti-
ram a missão do setor e traçaram estraté-
gias para 2011.

Trabalhadores da CAS reavaliam
 propostas de atendimento 

ao servidor

Equipe de atendimento da CAS


