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 O TCE-RS é composto por um Quadro de 857 

colaboradores, entre membros, servidores, 
estagiários e voluntários. 

 Além disso, contamos com mão de obra 
terceirizada de aproximadamente 100 pessoas. 

 A partir de 13 de março, iniciamos a restrição de 
acesso às dependências do TCE-RS e, em 20 de 
março, iniciamos o trabalho remoto de forma 
integral e compulsória.   



Ações do SRH - Lucas Flores* 
Coleta de Dados (Pesquisas) 

 O porquê => Tomada de Decisão 

 Ferramentas 

 Piloto e Campos abertos 

 Análise 

 Feedback e Suporte aos Gestores 



Pesquisa com Gestores (Abril) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6_fq5ubqAhUjA9QKHfeKATsQjRx6BAgBEAQ&url=https://carolrodriguesmkt.com.br/como-medir-a-satisfacao-do-cliente-2/&psig=AOvVaw3qJ0iwPJ-HZ7ZAFhr-GVwn&ust=1595711534410997


Pesquisa Geral (Julho/Agosto) 



 





 Ações de Recursos Humanos*    
em tempos de Pandemia – Alessandra Baptista 

As atividades de RH tiveram que se reinventar por 
conta do trabalho remoto imposto pela Pandemia.  

Algumas ações foram suspensas e outras tiveram 
que adotar um novo formato, pois a vida continua.  
Mais do que nunca, foi nos exigido competências 
como adaptação, criatividade, empatia, escuta e 
muita resiliência.  

 

Sairemos mais fortes dessa! 



Home Office 

Busca ativa de contato com os 

servidores: 

 Aniversariantes do dia; 

 Gestantes. 



Pesquisa com gestores 



 
Assessoria ao Gestor  

 

 Tem por objetivo aproximar-se do gestor e acompanhá-lo 
em diversas tarefas de gestão, propiciando a qualificação 
dos gestores no exercício de seu papel, como por 
exemplo: assessoria na avaliação de desempenho e de 
estágio probatório, relacionamento interpessoal, tomada 
de decisão, gerenciamento de equipe, resolução de 
conflitos, capacidade de negociação, 
comunicação/feedback e liderança. 

  Meios de contato: E-mail, vídeo-chamadas, whatsapp, 

meet e ligação telefônica. 



Atendimento ao Servidor 

• Busca ativa de servidores tendo como 
referência conhecimento prévio de algumas 
particularidades além do acolhimento de 
colegas que faziam contato de forma 
espontânea. 



Home office 



Home Office 



Autocuidado 

 
 
 
 
 
 
 

A Supervisão de Gestão de Pessoas trará uma série de textos 
abordando o tema Respiração Consciente. O objetivo é o de 
oferecer aos servidores, nesse período de quarentena e 
isolamento social, momentos de leveza e bem-estar, 
encorajando-os a fazer algo por si e para si, aumentando sua 
imunidade e contribuindo para a sua saúde integral e 
melhoria nas relações interpessoais.  

 



                                     Webconferência 



Ações no Âmbito do SPM - Sheila Radajeski 
 

Pesquisa COVID-19   

 

OBJETIVO: 

Identificar no Quadro de Pessoal aqueles que possuem 
restrições para retorno ao trabalho presencial, por se 
enquadrarem no Grupo de Risco para a COVID-19.  



Pesquisa COVID-19 
Resultados  

70% 

5% 

25% 

Sem Restrições

Grupo de Risco com Trabalho Remoto Anterior

Grupo de Risco sem Trabalho Remoto Anterior



Protocolos de Retorno 

 

Com a finalidade de possibilitar maior segurança aos 
diferentes colaboradores, prestadores de serviço e 
público externo, foram elaborados os seguintes 
protocolos: 

 

 Protocolo para ingresso nas dependências do TCE-RS 

 Protocolo para os locais de trabalho e áreas comuns 

 Protocolo específico para a área da saúde 

 Protocolo para os serviços terceirizados 



Alguns Programas do SPM 

GINÁSTICA LABORAL 

   

GOTAS DE SAÚDE 

 O retorno do sarampo 

 Maio Vermelho ( Prevenção 
ao Câncer Bucal) 

  A importância de uma boa 
qualidade de sono 

 Atividades em casa para os 
pequenos  

  Dez coisas que ocorrem 
com o seu corpo se você 
caminhar  todos os dias  

 Disponibilização de vídeo 
aulas para os servidores 

 Orientação por 
teleatendimento 



Publicações do SPM  

CUIDADOS COM A POSTURA NO 
TELETRABALHO 

OUTROS TEMAS 

 A saúde mental do 
adolescente 

 Dicas e orientações da área 
odontológica 

 Como cuidar da nossa 
imunidade (alimentação, sono, 
etc.) 

 Bichos de estimação e a 
COVID-19 

 Moradores de rua e a 
pandemia 



Ações da Área de Saúde Mental na Pandemia 
Cristina Amarilho 

 Canal de comunicação aberto disponibilizando 
suporte emocional aos servidores  

 

 Apoio psicológico - Adaptação ao teleatendimento 

 

 Flexibilização da agenda - Horários de atendimento 

 

 WebConferência sobre saúde Mental em tempos de 
Pandemia 



Ações de Desenvolvimento das Lideranças na 
Pandemia 

 

 Adaptação do planejamento das ações de 
desenvolvimento ao contexto de pandemia 

 PDL - Programa de Desenvolvimento de Lideranças  

• Módulos 

 Módulo PDL / Remoto  

• Comunicação e Relacionamento  

 Coaching de Lideranças 

 Assessoria ao Gestor 

 



Desafios da Pandemia  
e a Gestão de Pessoas - TCE-RS 

 
Reflexões e aprendizados sobre o momento que 
estamos vivendo atualmente trazem para a área de 
gestão de pessoas o grande desafio e a 
oportunidade de assumir o protagonismo em 
relação ao cuidado das pessoas e à saúde de nossas 
Instituições. 

 
Agradecemos a oportunidade 

de compartilharmos nossas experiências! 


