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Título: Bem-vindo à UFRGS

A cada ano, um número significativo de servidores técnico-administrativos e
docentes ingressa na UFRGS. Nos últimos oito meses, já ingressaram 153
servidores técnico-administrativos e 79 servidores docentes. Muitos deles têm o seu
contato com a instituição pela primeira vez e possuem pouco conhecimento da
estrutura e funcionamento da universidade. Atualmente, algumas informações
básicas sobre alguns procedimentos da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas PROGESP são passadas na entrevista de ingresso para os técnico-administrativos
pela Divisão de Controle de Cargos, Divisão de Ingresso Mobilidade e
Acompanhamento e pela Escola de Desenvolvimento da UFRGS. Para os docentes,
são passadas algumas informações funcionais no momento da posse pela Divisão
de Controle de Cargos. Dessa forma, pensou-se em estruturar um momento único
aos servidores ingressantes técnico-administrativos e docentes com a finalidade de
proporcionar um espaço de acolhimento aos servidores ingressantes (por concurso
e redistribuídos), fornecendo informações a respeito da UFRGS e dos
procedimentos funcionais pertinentes para o momento do ingresso na instituição.
Nesse sentido, no final de 2015 e em 2016, a Divisão de Ingresso, Mobilidade e
Acompanhamento – DIMA organizou reuniões com vários setores e divisões da
PROGESP envolvidas com o ingresso para elencar as informações necessárias
para o servidor ingressante na UFRGS. As informações compiladas dos vários
setores foram estruturas em uma cartilha ilustrativa. A cartilha será validada com
servidores ingressantes do mês de agosto, através de um grupo focal de 10 a 12
participantes, envolvendo técnico-administrativos e docentes. Após a validação da
cartilha, será proporcionada, quinzenalmente, uma capacitação de três horas para
os ingressantes técnicos e docentes, a fim de repassar as informações relativas à
vida funcional dos servidores na UFRGS em um único espaço de acolhimento.

