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Como parte de um todo, o que você fizer repercutirá não só 
no seu desenvolvimento pessoal, interpessoal e 

profissional, mas, sobretudo, no crescimento da própria 
instituição. Conheça, a seguir, um pouco do trabalho 

da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, bem como alguns 
serviços e benefícios oferecidos a você.                                                                                          

PARABÉNS, AGORA VOCÊ É 
UM SERVIDOR DA UFPel!

Legislações de Interesse do Servidor

RJU
Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da União, 
das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Lei 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990.

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal. Decreto  Nº 1.171, de 22 
de junho de 1994.
Para Técnicos Administrativos acesse 
www.ufpel.edu.br/prgrh/dpdp, link legislação.
Para Docentes acesse a página da Comissão permanente de 
pessoal Docente - CPPD em www.ufpel.edu.br/cppd/



Coordenadoria de Cadastro: 
nomeações, contratações, exonerações, alterações de dados 

cadastrais, auxílio natalidade, auxílio pré-escolar, licença nojo e 
gala, inclusão de dependentes para fins de imposto de renda, 

aposentadorias e pensões, solicitação de auxílio funeral. 
Contatos pelo telefone 3921-1415 ou pelo email: 

cadastro@ufpel.edu.br.

Coordenadoria Financeira: 
esclarecimento de dúvidas referentes ao contracheque, 

ressarcimento do plano de saúde. Contatos pelo telefone 3921-
1277 ou pelo email: coord.financeira@ufpel.edu.br.

Coordenadoria de Concessões: 
férias, auxílio transporte, adicional de insalubridade e licenças 

(incentivada, interesse particular, atividade política, mandato 
eletivo). Contatos pelos telefones 3921-1232 /3921-1231 ou pelo 

email: concessoes@ufpel.edu.br.

Departamento de Administração 
de Pessoal

Farmácia Extractus
Medicamentos e cosméticos manipulados, com 15% de 
desconto mediante identificação funcional. Contatos pelo 
08005417400/3284-7400 ou na rua Marechal Deodoro, nº1205, 
esquina Antonio dos Anjos. Página eletrônica: 
hhttp://www.extractus.com.br

Bibliotecas
Para confecção do cartão de empréstimo, o servidor deverá 
apresentar identificação funcional e foto 3x4. Contatos: 3921-
1390/3921-1288. 
Página eletrônica: http://prg.ufpel.edu.br/sisbi

Cultura, Lazer e Atividade Física
• Coral da UFPel. Mais informações pelos telefones: 
3921-1221/3921-1281

• Centro de Lazer e Atividade Física (CLAF). Atividade física 
gratuita (musculação), diariamente das 11h às 13horas, para 
servidores e alunos. Mais informações pelo telefone 3275-7524 
ou no Campus do Capão do Leão - prédio 03.

Outros Serviços



Outros Serviços

Saúde
• Atendimento Psicológico. Informações na Coordenadoria de 

Benefícios/PRAE localizada na rua Três de Maio, nº 852 ou pelo 
telefone 3227-7509.

• Atendimento de Enfermagem, Clínica Médica, Ginecologia, 
Pediatria e Odontologia, com hora marcada. Informações no 

Posto Médico do Campus do Capão do Leão-Prédio 05 ou pelo 
telefone 3275-7228.

• Serviços de Clínica Médica, Ginecologia, Psiquiatria e Odon-
tologia, com hora marcada. Informações no PROASA, localizado 

na rua Dr. Cassiano, nº424 ou pelo telefone 3225-3267. 

Restaurante-Escola
Situado em dois endereços, no Campus Capão do Leão - prédio 

06 e na rua Andrade Neves nº 1290 (junto à Moradia Estu-
dantil), o Restaurante Escola oferece almoço e jantar para 

servidores e alunos, de segunda à sexta-feira,  com valor acessí-
vel e pagamento por quilo, mediante identificação funcional. 

Departamento de Planejamento 
e Desenvolvimento de Pessoal

Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal: 
cursos de capacitação, progressão por capacitação e 
aperfeiçoamento, incentivo à qualificação, liberação de horário 
para educação formal, licença capacitação, remoções de pessoal, 
estágio probatório, avaliação de desempenho, progressão por 
mérito profissional e  mediação em situações de conflito no 
ambiente de trabalho. Contatos pelos telefones 3921-1280/3921-
1216. Email: dpdp@ufpel.edu.br.
Página eletrônica: http://www.edu.br/prgrh/dpdp.



PRGRH - Pró-Reitoria de
Gestão de Recursos Humanos
O trabalho da Pró-Reitoria de Recursos Humanos é pautado por 
um conjunto de políticas e práticas que tem por objetivo a 
conciliação das expectativas da Instituição e das pessoas que a 
compõem. Fazem parte da PRGRH:

Núcleo de Perícia Médica

O Núcleo de Perícia Médica é o setor da UFPel responsável pela 
avaliação médica para a admissão dos novos servidores, pela 
perícia dos servidores com afastamentos de saúde ou que 
necessitem acompanhar familiares enfermos, pela emissão de 
laudos de licença maternidade, restrições ou de readaptação 

funcional e pelo acompanhamento e indicação de aposentadoria 
nos casos de doença do servidor. Mais informações na rua Dr. 
Cassiano, nº424 telefone: 3225-5227 ou pelo Email: pericia. 
medica@ufpel.edu.br.

Associações

Associação dos Servidores da UFPel (ASUFPEL)
Sindicato representante da categoria dos Técnicos 

Administrativos em Educação (TAE's). Oferece convênios com 
planos de saúde, cheque-bônus, descontos em diversos 

serviços, atendimento odontológico com desconto em folha e 
assessoria jurídica ao servidor associado. Mais informações 

pelos telefones 3278-6116/3278-6311 ou na rua XV de 
Novembro, nº262. Email: asufpel@terra.com.br. 

Associação dos Aposentados e 
Pensionistas da UFPel (APUFPEL)

Associação de cunho assistencial voltada para aposentados, 
pensionistas e também servidores da ativa. Oferece 

descontos e convênios diversos e atendimento psicológico 
para sócios. Mais informações pelo 3227-1958 /3225-7917 

ou na rua Gonçalves Chaves, nº 654.

Associação dos Docentes da UFPel (ADUFPEL)
Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior. Mais informações pelos 
telefones 3225-4236 /3227-2360 ou na rua Major Cícero de Góes 

Monteiro nº 101. E-mail adufpel@ufpel.edu.br. Site: 
http://www.adufpel.ufpel.edu.br


