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Peça: 10

À Divisão de Avaliação-DDP

Em resposta ao Ofício nº 71/2019/Progep/Ufes, e em atendimento às demandas existentes  no presente
processo, informamos que:

No Relatório das condições de trabalho e da avaliação pelos usuários 2018 foram avaliados alguns aspectos
inerentes às condições de trabalho dos servidores técnicos administrativos desta Pró-reitora, advindo as
seguintes demandas:

Demanda 1: Necessidade de aquisição de aparelho para digitalização de processos. Atendimento: os referidos
aparelhos foram adquiridos em 2018, conforme cópia da ficha patrimonial em anexo. Atualmente a PRPPG
possui 3 (três) scanners digitais, dois alocados no departamento de pós-graduação e um na secretaria.

Demanda 2: Sobre a inexistência ou atraso no serviço de manutenção. Atendimento: A PRPPG sempre
registrou toda necessidade de manutenção no portal GLPI, conforme cópia dos chamados (em anexo).
Eventuais atrasos ou falta na prestação do serviço são de responsabilidade da Prefeitura Universitária, órgão
responsável por gerenciar o tempo de atendimento em de cada demanda.

Demanda 3: Serviço de limpeza insuficiente. Atendimento: Por diversas vezes foi feito contato telefônico com a
Prefeitura Universitária para ampliar o serviço de limpeza, tendo em vista a PRPPG receber uma grande
quantidade de público externo oriundo das defesas de mestrado/doutorado que ocorrem na sala de web
conferência. Tal pedido foi formalizado no processo 23068.0181186/2019-92, conforme cópia de pareceres em
anexo. Assim, tal demanda aguarda conclusão por parte da Prefeitura Universitária.

Demanda 4: Necessidade de instalação de ducha e armário no banheiro. Atendimento: em 14/12/2018 foi
aberto o chamado 37822, para a instalação de ducha no banheiro feminino, o que foi concluído em fevereiro de
2019. Por uma questão de segurança, não foram instalados armários nos banheiros, tendo em vista se tratar
de ambiente frequentado por público externo. Porém, todos os setores da PRPPG possuem armários, e a
orientação é que os servidores guardem os seus pertences nos armários existentes no seu setor.

Já no relatório referente à avaliação dos usuários, foi apontado possível deficiência no serviço prestado pelo
setor de bolsas, tendo em vista só haver uma servidora responsável pelo assunto.  Informamos que foi feita
uma redistribuição de tarefas, e outros servidores do setor de pós-graduação respondem pelas bolsas na
ausência da encarregada principal.

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
KIEZA INGLID CHEFER PEREIRA - SIAPE 2248706
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
Em 18/04/2019 às 16:20
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