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1. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

O Centro de Formação de Pessoal para Serviços da Saúde Dr. Manoel da 

Costa Souza (CEFOPE) foi criado em 1984 com apoio do Ministério da Saúde e da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A instituição integra a Rede de 

Escolas do SUS (RETSUS), criada através da Portaria Ministerial n° 1298 de 

28/11/2000; A Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde - SUS, a 

RETSUS, criada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 1298/2000, tem como 

objetivo facilitar a articulação entre as 37 Escolas Técnicas do SUS do Brasil, cujo 

propósito é o de melhorar a qualidade dos serviços de saúde por meio da formação 

dos profissionais técnicos de nível médio (PEREIRA e RAMOS, 2006). 

O CEFOPE, após uma trajetória de 28 anos, necessitava de uma 

reformulação e modernização institucional referente, especialmente, à área de 

recursos humanos. Anteriormente, possuía apenas um setor de pessoal e, em 

2012, foi criado o Núcleo de Recursos Humanos. O Núcleo tem como objetivo 

planejar e gerenciar os trabalhadores, buscando uma melhoria dos processos de 

trabalho e na prestação de serviço de qualidade reafirmando a missão da escola. 

Além disso, tem a intenção de nortear suas ações considerando a gestão do 

trabalho e da educação na saúde como define a Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. 

As discussões dos trabalhadores têm apontado para a necessidade de uma 

agenda do Núcleo de RH que considere os problemas sinalizados. Os problemas 

por eles relatados dizem respeito à fragmentação do processo de trabalho, pouca 

clareza das competências de cada setor, muita burocracia nas relações laborais, 

questionamento acerca da qualidade do serviço prestado nos processos 

descentralizados nos diferentes polos da escola, desgaste e desmotivação dos 

profissionais e por fim, a ausência de um plano de educação permanente e de 

aperfeiçoamento profissional. 

O projeto de intervenção poderá potencializar as discussões no campo de 

recursos humanos, na garantia da participação dos trabalhadores, na construção de 

sua autonomia, implicação nos processos definindo protocolos, normas e diretrizes, 

reafirmando a coresponsabilidade de todos no fortalecimento e na melhoria das 

condições e processos de trabalho. 
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Serão seguidas as orientações preconizadas pela Política Nacional de 

Humanização, em que esta afirma a transversalidade das ações, partindo de 

conceitos e dispositivos para a reorganização dos processos de trabalho. Defende-

se a ideia de indissociabilidade entre atenção e gestão, o que aponta para 

valorização e crescimento dos trabalhadores no momento mesmo em que se 

integram com seus pares, resultando num aprendizado mútuo e contínuo. 

(SANTOS-FILHO e BARROS, 2007). 

Formular o projeto de intervenção para a reorganização e fortalecimento do 

Núcleo de RH se justifica, em primeiro lugar, pelo fato do mesmo necessitar 

construir e implementar suas próprias rotinas administrativas e de trabalho, assim 

como desenhar um novo modo de enxergar os trabalhadores não mais como 

simples instrumentos, mas como protagonistas dos processos de trabalho, 

fortalecendo e valorizando os trabalhadores. E, em segundo lugar, não se pode 

pensar na prestação de um serviço de qualidade, sem a inclusão de ferramentas de 

gestão voltadas para o trabalhador, tornando-o mais preparado, profissionalizado, 

valorizado e motivado a atingir os objetivos da equipe de trabalho, servindo de 

modelo para outras Escolas Técnicas do SUS (ETSUS). 

 

2. OBJETIVOS 

GERAL 

 Organização dos processos de trabalho do Núcleo de RH, para planejar e 

gerenciar os trabalhadores buscando a melhoria dos mesmos. 

ESPECÍFICOS 

 Levantamento, através de um instrumento de pesquisa, da percepção dos 

trabalhadores sobre suas condições de trabalho; 

 Consolidação das informações colhidas entre o conjunto de trabalhadores e 

construção de um plano de ação com o Núcleo de RH; 

 Sistematização dos espaços de fala, inter e intrassetoriais para discussão 

dos problemas e planejamento das ações, como preconiza a PNH e a 

Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS; e 

 Potencialização e ampliação da capacidade de análise dos diferentes 

profissionais que hoje atuam na escola, buscando incluí-los como sujeitos no 

trabalho, facilitando a reflexão acerca das dificuldades do cotidiano. 
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3. PLANO DE AÇÃO 

 

O Projeto de intervenção ocorrerá em três etapas realizadas a partir do mês 

de outubro de 2012 até março de 2013, conforme pactuações com a gestão e o 

conjunto de trabalhadores. 

A primeira etapa consistirá na construção do instrumento de coleta de 

informações (preparação dos questionários) sobre as condições de trabalho do 

trabalhador do CEFOPE/RN. 

A segunda etapa constitui-se na aplicação do questionário e das entrevistas 

com os trabalhadores e gestores para orientar a organizar de encontros 

sistemáticos dos diferentes grupos com vistas à construção do plano de ação. 

A terceira etapa consistirá na elaboração de um plano de ação do Núcleo de 

RH (gestão do trabalho e educação na saúde), a partir do resultado da pesquisa e 

dos encontros de grupos realizados, definindo um processo sistemático de 

avaliação de satisfação dos trabalhadores, com plano de divulgação e discussão 

com estes. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

2012 OUT NOV DEZ 

Construção do instrumento de coleta X   

Aplicação do Instrumento X X  

Organização dos encontros sistemáticos intersetoriais   X 

 

2013 JAN FEV MAR 

Organização dos encontros sistemáticos (continuação) X   

Elaboração do Plano de Ação do Núcleo de RH  X  

Divulgação e pactuação do Plano de ação junto com 

trabalhadores e gestores 

  X 
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5. INVESTIMENTO 

 

Especificação - Serviços de terceiros Valor unitário Valor total 

Consultoria de profissional da estatística R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Total: R$ 5.000,00 

Especificação – Material permanente Valor unitário Valor total 

02 computadores All in One 

02 cadeiras para computador 

1.399,00 

150,00 

2.798,00 

300,00 

01 mesa grande para reuniões 

06 cadeiras giratórias para sala de reunião 

1.100,00 

150,00 

1.100,00 

900,00 

02 mesas para computadores 350,00 700,00 

03 birôs 

03 cadeiras para birôs 

Maquina fotográfica digital 

01 notebook 

01 impressora 

278,00 

100,00 

350,00 

1.990,00 

250,00 

834,00 

300,00 

350,00 

1.990,00 

250,00 

Total: 14.522,00 

Material de consumo (material da própria escola) 

Papel A4 reciclável (10 pcts com 500 folhas) 

02 caixas de CD  

Cartolina de várias cores 

Canetas coloridas 

Lápis de várias cores (tipo caneta) 

Pincel atômico (várias cores) 

Observação: além dos especificados utilizaremos recursos da própria escola, como: 

auditório, computadores, filmadora, data show. 

 

6. AVALIAÇÃO 

O grande indicador será a implementação e avaliação do plano de ação com 

vistas à mudança nos processos de trabalho, suscitando nos trabalhadores sua 

implicação no processo, com estratégias para desenvolvimento de habilidades para 

o exercício da gestão participativa e autonomia. A operacionalização do plano de 

atividades e formação dos trabalhadores, com temas relacionados à gestão em 
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sentido amplo também servirá de indicador do efeito da intervenção no âmbito da 

escola. Assim, acreditamos que a intervenção no Núcleo de RH terá reflexos diretos 

sobre as relações de trabalho, assim como na promoção da saúde dos 

trabalhadores do SUS que estejam direta ou indiretamente ligados nas atividades 

no CEFOPE. 
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