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Diagnóstico das Condições de Trabalho 

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - 

ciclo 2018 

 

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

  São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das 

condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-

administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 

2018, relativas à unidade PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS. O PAD/Ufes é 

regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação 

das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e 

das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 

2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores 

realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante 

esse período. 

  A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, 

direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos 

de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-

administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no 

atendimento aos usuários externos. 

  O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta 

do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e 

recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) 

condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 

5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança 

no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, 
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de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: 

(1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. 

Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para 

cada item.  

  Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores 

técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos 

servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu). 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 108 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 105 

 

Tabela 57 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGEP 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 1 8 19 74 3 

% 1,0% 7,6% 18,1% 70,5% 2,9% 

Limpeza e conservação 1 8 28 60 8 

% 1,0% 7,6% 26,7% 57,1% 7,6% 

Iluminação 0 3 9 78 15 

% 0,0% 2,9% 8,6% 74,3% 14,3% 

Ventilação 1 3 10 77 14 

% 1,0% 2,9% 9,5% 73,3% 13,3% 

Distribuição de banheiro 1 5 17 72 10 

% 1,0% 4,8% 16,2% 68,6% 9,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 17 27 49 9 

% 2,9% 16,2% 25,7% 46,7% 8,6% 

Segurança 12 31 35 25 2 

% 11,4% 29,5% 33,3% 23,8% 1,9% 
 

 

Tabela 58 - Comentários e Sugestões - PROGEP 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Inexistente 
Não existem: Uma vez que a Piscina está interditada a 05 
anos e não há uma sala para atividades de Yoga e Ginástica. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado 
Impressoras e scaners apresentam problemas constantes; 
estações de trabalho como mesas e cadeiras não parecem 
apresentar proposta para ergonomia adequada. 
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Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Pouco adequado, pois não temos impressora adequada, 
bem como nenhuma copiadora decente, o que dificulta um 
pouco o trabalho. Os demais equipamentos são bons. 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGEP 

Adequado 
Um mouse novo seria legal, o que eu uso atualmente está 
dando cliques duplos ou na maioria das vezes nem clica 

Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado 
Os equipamentos estão ficando obsoletos e apresentando 
problemas técnicos, não havendo recursos para substituí-
los. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
Impressoras constantemente apresentam problema, 
fazendo com que seja necessário imprimir documentos em 
outras salas. 

Divisão de Aposentadorias e 
Pensões - DGP 

Adequado 

Disponibilização de equipamento para impressão dos 
documentos produzidos para os processos tais como 
Despachos, Relatórios, etc. O Departamento como um todo 
carece de impressoras, já que os equipamentos apresentam 
constantemente defeitos e não há troca. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

o exame colpocitológico demora  a ser enviado e a sair o 
resultado . O foco esta avariado e apesar das solicitações 
não foi consertado.Material descartável de uso 
individual(avental, lençol) para o exame clinico são 
insuficientes em quantidade 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Equipamentos de informatica necessitando reposição 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Presença de vazamento e mofo no teto da sala da 
enfermagem 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
o sofá utilizado pelo paciente poderia ser trocado por outro 
que seja mais confortável. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
nos ultimos anos temos enfretando uma escassez de 
recursos, materiais e equipamentos, o que prejucida muito 
o servico 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 
Temos os equipamentos, mas precisamos utilizar 
ferramentas como o LibreOffice, que dificultam e atrasam o 
trabalho. 

Divisão de Capacitação - DDP Adequado 
Em geral, os equipamentos e recursos são bastante 
adequados, mas faltam alguns poucos e simples (como 
tinta de carimbo e régua). 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Nosso setor só possui um scanner e a impressora está 
sempre sem toner. 

Divisão de Capacitação - DDP Adequado 
Ter uma impressora por divisão funcionando para atender 
cada divisão. Ter um scaner para cada divisão para atender 
cada divisão 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Há escassez de espaço no setor de exercício, precisando 
estar trabalhando em diferentes salas, onde houver 
disponibilidade de mesa/computador. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Sugiro a disponibilização de multifuncionais e contrato de 
manutenção para os microcomputadores e rede. 

Divisão de Registros e Pagamentos 
- DGP 

Adequado 
O setor precisa de uma máquina copiadora/impressora que 
funcione bem. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado Equipamentos de baixa qualidade 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Nossos equipamentos não tem manutenção regularmente. 

Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Pouco adequado Falta de Carimbo, Cadeiras impróprias. 
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Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Pouco adequado 
Falta artigos básicos administrativos como: carimbos, 
extratores, perfuradores e etc. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado Sistemas de informação da UFES precisam ser melhorados 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado 
Estamos com uma impressora funcionando para atender 
todo o Departamento, e a mesma não tira cópia. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Adequado 
Com muita dificuldade, a Área se encontra limpa 
Atualmente.Não se sabe até Quando. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
O local de trabalho é limpo somente uma vez por semana, o 
que é muito pouco. Os ar condicionados não são limpos 
devidamente. 

Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas - 
DDP/PROGEP 

Adequado 
Adequado, embora com dificuldades em razão do baixo 
número de pessoal na limpeza 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Pouco adequado A limpeza uma vez por semana deixa a desejar. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
Limpeza da frente do DDP. Foi solicitado mas temos 
dificuldade da pessoa vir limpar. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Está adequada a limpeza , porém inexiste o gerenciamento 
de resíduos 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado porem era melhor no passado 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
a limpeza atualmente adotada pela Ufes é precária e deixa 
os ambientes sujos. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
A limpeza da Sala Psicossocial acontece somente uma vez 
por semana. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

Em virtude do corte orçamentário que acarretou a redução 
do quantitativo de terceirizadas, houve uma mudança na 
rotina da limpeza que passou a ser uma vez por semana. 
Isso gera acúmulo de poeira e sujeira em geral no setor de 
trabalho. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 
A limpeza é feita somente uma vez na semana. Quando 
está chovendo a situação fica crítica, pois o chão fica cheio 
de barro. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado A limpeza ocorre apenas uma vez por semana. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 

Como a limpeza acontece apenas uma vez na semana, nas 
segundas-feiras, mais pro final da semana as salas já se 
encontram bem sujas. Acho que ao invés do pessoal 
recolher lixo nas salas todos os dias, deveriam fazer a 
limpeza completa duas vezes na semana. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
A limpeza ocorre apenas uma vez por semana, o que é 
inadequado para o setor. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado É necessário uma limpeza mais completa,    

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado 
Não é realizada a limpeza das janelas por ausência de 
previsão contratual para tanto. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o 
departamento. 

Divisão de Registros e Pagamentos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza é realizada apenas uma vez por semana. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado limpeza realizada apenas duas vezes na semana 

Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Inadequado 
Poeira em todo o setor, principalmente entre os 
documentos arquivados. 



5 
 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Adequado A LIMPEZA PODERIA SER MAIS FREQUENTE. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza deverias ser 2 vezes por semana. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza tem que ser pelo menos 3 vezes na semana. 

Secretaria Administrativa - DDP Adequado 

O local necessita de limpeza mais periódicas, devido a 
reserva do espaço para usuários externos ao DDP. 
Principalmente a cozinha, pois os usuários utilizam e não 
limpam,salas de aulas,corredores ficam sujas, pois são 
limpas apenas uma vez por semana. 

Secretaria Administrativa - DDP Pouco adequado 
Melhorar o controle e fiscalização da limpeza no ambiente 
externo do setor. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inexistente 
Há muita demora para iniciar e concluir pequenos reparos 
das instalações, muito mofo e goteiras. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Pouco adequado 
Acredito que esta Área por ser no Final da Ufes, deveria ser 
mais iluminada, para evitar assaltos e outras coisa 
desagradáveis. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado Na minha opinião o meu local de trabalho é bem iluminado. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Adequado Durante o dia é adequado. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
À noite, contudo, o local fica ermo. Alguma atenção poderia 
ser dada a isso. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
A iluminação é adequada, porém a falta de janelas impede 
a utilização de luz e ventilação natural. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado Não há entrada de luz natural na sala. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Embora a iluminação artificial seja suficiente, não há janelas 
na sala, o que impossibilita a entrada de luz natural 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
O foco para o exame ginecológico é de péssima qualidade 
,dificultando o a visão e com risco de queimar as partes 
íntimas das pacientes 

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado 
Existem lâmpadas queimadas que não foram trocadas. 
Além disso, o acesso ao prédio não é iluminado 
adequadamente à noite. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado Iluminação externa precária. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Só temos básculas pintadas, nenhuma iluminação natural. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado 
Levando em consideração o horário de termino do 
expediente, a iluminação é precária 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
Não tem ventilação ao natural e sim por ar condicionado 
que não é devidamente limpo. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Pouca ventilação. Melhor opção deixar o ar condicionado 
ligado. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Pouco adequado Prédio baixo sobre a pedra, pega sol o dia inteiro 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
As temperaturas de do ar condicionado poderiam ser mais 
frescas, mas oK. 
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Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
A ventilação é adequada devido ao ar condicionado, porém 
a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação 
natural. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Porem os ar condicionados precisam de limpeza de filtro 
com mais frequencia 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

Embora a sala disponha de aparelhos de ar condicionado, 
não há janelas na sala, o que impossibilita a circulação de ar 
natural. Com isso, a contaminação por agentes virais se 
torna mais propícia entre os membros da equipe. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
O espaço está posto de modo a não permitir corrente de 
vento que renova o ar. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Aparelho de ar-condicionado apresenta problemas com 
frequência. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Atualmente i ar refrigerado esta funcionando, porém, há 
grandes períodos em que não funcionou. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inexistente 
Não há ventilação natural, e os aparelhos de ar 
condicionado são de janela, não recebem nenhuma 
manutenção. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado Parte do setor pega sol e o ar condicionado não funciona 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
o ambiente possui muito mofo e só contamos com 
ventilação artificial além disso os aparelhos de ar 
condicionado dão defeito constantemente.   

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Adequado 
Embora precise de manutenção, quanto a ducha higiênica, 
torneiras pingando etc. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
Na minha opinião a quantidade e distribuição de banheiros 
são adequadas. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Porem precisam ser limpos com mais periodicidade devido 
ao transito de pessoal no local 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inexistente 
Deveria haver 2 banheiros para os pacientes que aguardam 
na recepção, e também no minimo 3 banheiros para os 
funcionários 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Os banheiros poderiam ser maiores e ter acesso sem 
portas, como existe em vestiários 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Para a quantidade de pessoas o banheiro poderia ter mais 
um box. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado Não há banheiros separados para homens e mulheres. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado 
BANHEIRO PEQUENO, COM APENAS UMA PIA PARA TODOS 
DO SETOR. 

Seção de Provimento - DGP Pouco adequado 
Poucos banheiros femininos para a quantidade de 
servidoras. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Pouco adequado Só há um banheiro para a utilização dos pacientes. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Pouco adequado 
Utilizamos a cozinha ou a própria sala de trabalho. Na 
maioria das vezes se faz as refeiçoes nas churasqueiras, 
porque não existe Energia na Cozinha. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
É adequado, temos 02 cozinhas, o espaço para alimentação. 
Contudo, não é muito salubre e seguro tendo em vista que 
não é bem limpo e próximo a casa de máquinas. 
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Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado Não há local para descanso. A cozinha precisa de melhoras. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado Utilizamos o próprio local de trabalho. 

Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado Copa pequena. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Inadequado Espaço no subsolo, sem limpeza adequada 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
Poderia haver melhor local para descanso no horário de 
almoço. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Inexistente não se aplica. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado a copa é pequena e não há lugar para descanso. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
a copa também poderia ser ampliada de acordo com a 
quantidade de usuários. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Inexiste espaço para descanso. para as refeições é 
escuro,muito abafado e apertado 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado Pouco espaço pra refeição e não tem local pra descanso 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Temos uma copa muito pequena, complicado de fazer 
refeições e impossível de descansar no intervalo. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
A copa do DAS é muito pequena com espaço somente pra 
no máximo três pessoas 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Espaço pequeno para o número de pessoas. Congestiona na 
hora de almoço e refeições. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Espaço pequeno. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado O espaco e pequeno, quente, mal ventilado. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Refeitório/copa pequeno 

Divisão de Avaliação - DDP Adequado 
Espaço para refeição é ótimo, mas espaço para descanso 
poderia ser melhor (não há espaço específico para 
descanso). 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado Apesar de ter uma cozinha boa, não há local para descanso. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Espaço para refeição insuficiente para atender a todos os 
servidores. Inexistência de espaço para descanso. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Inadequado 
NA MAIORIA DAS VEZES TEMOS QUE ALMOÇAR E 
DESCANSAR NA SALA DE TRABALHO. 

Secretaria Administrativa - DDP Adequado A cozinha fica suja por ser de utilização pública. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
A copa é quente, sem ventilação e pequena para a 
quantidade de servidores e pacientes que frequentam o 
local. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Inexistente 
A Área é muito Grande.Não existe um segurança 
permanente, as cercas estão quebradas, fazendo com que 
qualquer pessoa possa entrar e sair a vontade. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado 
Há insegurança de deslocamento do local dependendo do 
horário. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
O departamento não possui vigilância 24h/d e não é bem 
iluminado. 
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Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Prédio meio afastado. Pouco movimento, precisa de mais 
vigilância. 

Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado 
Principalmente no horário noturno, tendo em vista 
funcionamento do setor até as 20h. 

Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas - 
DDP/PROGEP 

Pouco adequado 
Local afastado de outros prédios e próximo de área com 
muitas árvores. Entorno escuro e ermo. Segurança precária. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Inexistente 
Prédio totalmente vulnerável e sem segurança alguma, já 
foi invadido. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Inadequado 

A região do entorno é escura e a rua que dá acesso a Av. 
Fernando Ferrari é pouco iluminada à noite. Seria 
necessário um vigilante todos os dias após as 17h. A região 
é muito erma. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
O local é afastado, pouco se vê vigilantes nas redondezas, 
não há vigilante específico para o setor. 

Divisão de Aposentadorias e 
Pensões - DGP 

Pouco adequado 
Maior efetivo de Segurança, devido à area ser exposta a 
pessoas estranhas que costumam transitar em torno do 
prédio. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Qual tipo de segurança? Riscos inerentes ao trabalho ou 
patrimonial? 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 

grande transito de pessoal com pouquissima seguranca em 
especial no periodo noturno. A unica vatangem e a 
localizacao do departamento que fica logo na entrada da 
UFES 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Não há um vigia no local e a noite é deserto , além de existir 
somente uma porta de acesso ao departamento 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
O setor funciona no período noturno e a sensação de 
insegurança é crescente diante do que vem acontecendo na 
Ufes. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Seria importante plantão de vigilante armado no setor, 
principalmente no período de 16 às 20 horas, devido à 
insegurança na região. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inexistente Não há segurança no local. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Desejável mais iluminação na área externa e mais rondas 
no horário noturno 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Falta mais segurança na UFES. 

Divisão de Avaliação - DDP Inadequado 

A segurança está precária em toda a Ufes mas aqui perto 
do DDP muitas vezes não há segurança após as 17 horas, 
mesmo tendo sido combinado que haveria segurança todos 
os dias pelo menos no horário de saída do pessoal. 

Divisão de Avaliação - DDP Inadequado 

Ao escurecer, o entorno do departamento fica meio 
deserto e escuro, especialmente a rua lateral à Criarte, que 
deveria ser mais iluminada. Também temos necessidade de 
um vigilante nas redondezas do prédio do DDP. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado Não há vigilantes 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Falta vigilância principalmente no período da noite, onde 
fica muito deserto nas redondezas do departamento. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
O prédio fica em lugar afastado e pouco movimentado, não 
havendo vigilância adequada de acordo com tais 
características. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Setor fica em local isolado e não há vigilante nos horários 
de saída (entre 17h30 e 19h00). 
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Divisão de Capacitação - DDP Inexistente 
Meu setor fica num local isolado na Ufes, e não temos uma 
segurança efetiva. 

Divisão de Capacitação - DDP Inexistente Não existe segurança 

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado Não tem segurança a noite no local de trabalho 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Ausência de vigilantes e agentes patrimoniais fixos no local 
de trabalho. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Ficamos em local de pouco movimento de pessoas, 
associado a pouca circulação de seguranças. 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
- PROGEP 

Inadequado 
O Campus de Goiabeiras é muito inseguro, inclusive 
havendo assaltos em lugares movimentados no período de 
férias. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Local de pouquíssima segurança 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inexistente O setor de trabalho é afastado e mal iluminado. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado 
O Castelinho fica em um área muito afastada e não temos 
seguranças perto. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Inadequado NÃO HÁ SEGURANÇA 

Secretaria Administrativa - DDP Inexistente 
A saída do DDP após as 18:00. Ficamos em local de pouca 
circulação e a ida a pé até o SINTUFES é muito perigoso, 
apesar da iluminação. 

Secretaria Administrativa - DDP Inexistente 
Não temos vigilância todos os dias. Não entendo o porque 
da não prestação do serviço. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
Há duas portas de entrada/saída porém são muito 
próximas, inexistindo uma rota de fuga. 

 

 


