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conferida, pelo artigo 3. do Oecr.t , n.91 998 , „ 2" •«***»*•*••
Íde 1986.
LLíenl°
" viíta • disposto no Decreto° M924M
L ?Í"?T°
d#
RESOLVE:
n ^.«S9. do
24 da narço
«oal, ea anexo

I - Aprovar o Regimento Interno do Departamento d.

Pea

«cão.
.r.vogaoa itSÜSTSZJ^jrjfà JJ S^^SM
S^1"
e demais disposições em contrário.
' Julho d' 1985 •
CELSO FURTADO
->

REC1MEHTO ISTERNO
DO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CAPITULO ' I "

.

"

CATECORIA E FINALIDADE

Hdode gerir. axêíutaríaítiSXÍS"22 com"*1 " f"^' te" "°r fin*

lecionados com a administração de pessoa? C l?"T"r os ««untoa re

órgão Central do SIPEC. ao Jua! UKSSSSí iTcTclTnã.0'""^*0 d°
capitulo

XX

i .

ORGANIZAÇÃO

1.3 - Núcleo de Cadastro. Lotação e Movimentação

Xiv

2 - Divisão de Legislação de Pessoal
2.1 - Núcleo de Estudos Jurídicos
2.2 - Núcleo de Analise e Informação
3 Divisão de Medicina e Ação Sócia! '

~

*

3J.i2 -'- nTÀll
ídmfni5t"«5?à Saúde
^ Benefícios •. Núcleo fde Assistência

44 R^S! f******** Orçamentária o financeira
5.2 - Núcleo de Ações de Capacitação

5.3 - Núcleo de Orientação Profissional e Vital
6. Serviço de Apoio Administrativo

tcr-CeralA"s S^LWS^^JS&.r? "**•»*• por um Dire1»S funções serão provas na ££ 5.' ^SU^SS^^.^'*
or serão *u"bat!tu£aos\ °lTsZ\l\tÜÁ"^" *?""**« "° «"i*. anteri-

vidçrcsespecífica.
por eles indicados
laçao

õ Jrívia^L
ser
previamente 5«fí^"^8
designados, '"«"•»».
na forma daP°rlegi^
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III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Ar;. 51 - X Divisão de Planejamento, Registro e Controle

de

Pessoal corpeto realizar estudos e análises com vistas ao sdequado dinen,

lizar .«urfô. 1 '
,:uclco d« Estudos da Torça de Trabalho compete rea
doí If!?iu«! „f variáveis o indicadora» intervenientea na composição
P0010*0

dos ofetivos de pessoal, para aeu adequado dimonaionamento.
•

„ ,,» r-Art" 7' " A° N"clco d0 Sistem, de Cargos, Empregos, nomuncracão
e Ucneficios compete promover estudos e análises de planos de cargos

erpregos «larios c benefício,, em conformidade com a política estat^

lecido pelo Coverno para a Administração direta o indireta.
Art. 0' - Ao Núcleo de CadasLio, Lotação e Movinentação compete

f

manter os registros que espelham os vários aspectos da vida

funcional,

lptar os servidores nas diversas unidades oigunizacionaia e

elaborar

atos que impliq-jem em alteração da situação luncional.

Ar".. 9» - A Uiviaão d» Legiolação de 1'cssoal compote

realizar

estudos e analises rtc-it ina.los à orlei.tação da aplicação Jus normas

do

pessoal, bou comu propor mediJau visando aeu ai»urí eicoaoonto.

Art. 10 - Ao Núcleo de Estudos Jurídicos compete orientar, dou-

iruwi.ie objetivamente, a aplicação das normas legais e elaborar propôs,
tas

para o

aeu

il»r imoramento.
!

Art. 11 - Ao Núcleo de Analise e Informação compete elaborar pi
recc.ee o informações sobre problemas específicos de aplicação noreati--

va.

'

Art. 12 - X Divisão de Medicina c Ação Social compete

promover

a assistcr.ciaã saúde do» servidores e seus dependentes, bem como rclir
pelo manutenção do um imbiente organizacional saudável.

Art. 13 - Ao Núcleo de Admiríistrjçno de Benefícios compete ori
entar, cooidcnar e controlar a aplicação dos benefícios que integram o
Proyramo de Ação Social do Ministério.

Art. 14 - Ao Núcleo ie Assistência ê Saúde compete controlar ts

condições de higide; dos servidores do M1NC e a administração do plano
de saúde do Ministério.

Art. 15 - X Divisão deAdministração Orçamentária e

compete participar da elaboração do orçamento de pessoal e
programação finai.ceira. e controlar a sua execução.

Financeira

respectiva

Art. 16 - Ao Núcleo de Execução Orçamentaria e Financeira compe

U

te participar da programação financeiro e da elaboração do orçamento dê
•pessoal do MINC, bem como controlar a efetivação das despesas e a movi
mentação dos respectivos recursos.

Art. 17- Ao Núcleo de Preparação de Pagamento compete selecio
nar as informações que habilitem o processo de pagamento do pessoal ati
vo e inativo, junto a unidade encarregada da sus execução.
Art. 18 - X Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos com

pete planejar, orientar c executar os serviços de recrutamento,

sele

ção. •treinamento, orientação profissional e vital.
Art. 19 - Ao Núcleo de Recrutamento e Seleção cooçete

promover

e executar as ações voltadas para a aplicação e controle do processo sg
letivo

interno e

externo.

Art. 20 - Ao Núcleo de Ações de Capacitação compete promover

a

capacitação de recursos humanos no âmbito do Ministério.

Art. 21 - Ao Núcleo de Orientação Profissional e Vital

compete

cutar e avaliar levantamento da potencial e perfil profissional, pa-

exec

uC UJttjUit, du ítâftiiAiihàlt

Art. 22 - Ao Serviço de Apoio Administrativo compete

controlar

e executar as atividades de apoio aamnistrativo necessárias ao

desen

volvimento das atividades do Departamento, observadas as normas

emana

das dos Órgãos Central e Setorial do Sistema de Serviços Gerais - SI5G.
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ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

'" a administração de pessoal-

Estado nos «suntos referen-

tamento; " " »«•*»• «»>*•«» eorientar as atividades do Depar
as do MinisíérioT""'"' #° "3Unt°S de »ua competência, o, dem.ia dx

acordo com ^ptclllí^l^"^0"' Pel°S "*»« do Ministério.de
«ira relativos'a^relursL5 SSuSdS^SSS ««««iria efinan
VII - conceder licenças «»•«!?£ 2ÇM trab*lhi=ta;

vidas aos servidores do Ministérioí 9ratlílCac°« • °«res vantagens de.

tência do Depir^ntoT ' a"r°v" «««toa eeju.tes Mírea de C0Bpí

if

dc.cargosdo «injstério.
cm ÍLdíSo?."oYd°.'
S^aV"***'*2 aos titules
-«tX,
r^^^l^^^^
interm,
**. a runcionárioCraCSsCernaa^:.Pr0VÍS°"° • «pedir' títulos de inativ^
«°s su3eitoX"a"reSgUi:teroCsr;a deCl"° *° Tribunal - tontas da União os

«ividadesTo^r^nto; "° MÍ"ÍStr° *< E"ad° • «Utário anua! das

-ação de p^\r2£5^^ItS* jy2* --entes ãedmini,
ACt' Í4-"píane1aret.°reS ?" °ÍVÍS5« *»*"*»«

c.a;

II - assessorar oDiretor-Ceral em assuntos de- aua competC-n.

-o relatou ^^SS£J'ÍS^Sj' ^

* ^^ ""

aerviço» aob è?.\fJeçfo,°" ^^ Bedid" »»" ° -PTÍciçoamento doa

"^^«dninistraJo"p^rvLitoar•na^^:giaía0çdoe
buidos oelo Diretor-Coral
io9isJaçao JiL^S^^0vigente ou que lhe forem atri*v_y

"cntoriaTr^nce?^^;,,^0-^- * «WA de Admini.tração Orçananceira a cargo do Departamento de Pessoa?."*0ett*M orçamentária e fi-

Arl' 2I -' ôl'nChCf"J°S NÜCleo» incumbe:

do -o área de co^llè^il] dlri9lr' ,?wn*« • «ntrolor a. atividade»

« " assessorar as Divisões noa a53Unto, de aua competia
CAl-lTULO
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DISPOSIÇÕES CERAIS

