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TESE : Representatividade dos Servidores Técnicos Administrativos em 

Educação no Conselho Gestor do HU/ UNIFESP 

 

 

Introdução 

 

O Hospital Universitário da UNIFESP 

 

O Hospital Universitário da UNIFESP Hospital São Paulo é o principal 

campo de ensino teórico-prático e de pesquisas para cursos de graduação e 

pós-graduação da área de saúde da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). O HSP HU da UNIFESP está entre os 50 hospitais universitários 

federais do país, faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando os 18 

hospitais universitários federais da região sudeste que foram reconhecidos 

pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 

Como hospital universitário, alberga 87 programas de residência da 

UNIFESP. Um hospital de ensino com muitos dos melhores programas de pós-

graduação do Brasil, desempenhando funções de pesquisa e complementação 

profissional, alguns deles considerados pela Capes e por outras agências de 

fomento como os melhores do mundo. É também elemento-chave que 

congrega e coordena várias outras instituições que complementam suas 

atividades, estabelecendo parcerias extremamente efetivas em segmentos 

específicos. Atende à grande demanda de pacientes que necessitam de novos 

serviços. Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também 

pela vasta produção científica, que o qualifica como uma instituição de 

excelência, tanto no cenário nacional quanto no internacional. 



A instituição atende a todas as especialidades de saúde, com vocação 

para procedimentos de alta complexidade. Mensalmente, são realizadas mais 

de 90 mil consultas, 2.600 internações, 1.600 cirurgias e cerca de 290 mil 

exames laboratoriais. Diariamente, são atendidos cerca de 4 mil pacientes 

ambulatoriais e mil nos serviços de pronto-socorro e pronto atendimento. Sua 

representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável, 

na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área que abrange mais de 5 

milhões de habitantes, além de atender pacientes de outros estados. 

O Hospital Universitário tem como missão a prestação de assistência à 

saúde à população brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde, e a 

formação de recursos humanos, que são imprescindíveis e contribuem para a 

qualidade do próprio SUS. 

 

 

Os Servidores Técnicos Administrativos em Educação  

 

O corpo Técnico-Administrativo é composto pelos integrantes da 

Carreira Técnico-Administrativa do Quadro de Pessoal da Universidade Federal 

de São Paulo. O ingresso na carreira técnico-administrativa ocorre no nível 

inicial da categoria funcional, mediante habilitação em concurso público de 

provas ou provas e títulos.  

 

Os Servidores Técnicos Administrativos em Educação no HU / UNIFESP 

 

Os servidores lotados no HU / UNIFESP representam uma grande 

parcela da população de servidores da instituição, composto por profissionais 

da área administrativa,  e da área da saúde como médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, nutricionistas , 

farmacêuticos, serviço social, fonoaudiólogos, dentre outros.  

A atuação dos servidores lotados no HU / UNIFESP permeia o ensino, a 

assistência , a pesquisa e a extensão. 



Em relação a representatividade o pessoal técnico administrativo em 

educação faz parte como representante de todos os conselhos centrais e 

congregações,  

 

 

Alguns dos principais problemas são: 

 

1- Ausência de representatividade do pessoal técnico administrativo em 

educação no Conselho Gestor; 

2- Pouca  autonomia e  poder de negociação no âmbito do Conselho Gestor; 

3 - Processo decisório lento, desarticulado e ineficiente no que diz respeito ao 

pessoal técnico administrativo em educação lotado no HU. 

1- estrutura muito horizontal no nível central 

3 - modelos engessados e extremamente hierarquizados, 

4 - processo decisorio lento 

5 6 – atribuição de conselhos conflitantes com câmaras  

 

 

Algumas conseqüências: 

 

1 – Ausência de participação em decisões que afetam diretamente o pessoal 

técnico administrativo em educação lotado no HU; 

2- Dificuldades na conquista de espaços administrativos e políticos ao pessoal 

técnico administrativo em educação; 

3-  Conflitos gerados pela centralização do poder decisório; 

4-  Pouca contribuição do ao pessoal técnico administrativo em educação  a 

ampliação do conhecimento técnico-científico do HU; 

5- Falta de políticas para distribuição de vagas; 

6- Condições de trabalho inadequadas para ao pessoal técnico administrativo 

em educação no HU. 

7- - Repetição / duplicidade de atividades em diversas áreas 

8- - Indefinição de responsabilidades 

 

 



Pressupostos  

 

Melhorar as condições de trabalho atuando sobre a sobrecarga de trabalho do 

pessoal técnico administrativo em educação no HU; 

Melhorar o percentual alto de absenteísmo do pessoal técnico administrativo 

em educação no HU; 

Administrar o grande número de servidores em período de  aposentadoria,  

Coordenar a adaptação do  pessoal técnico administrativo em educação no HU 

ao novo perfil de assistência no HU que vem se tornando ao longo dos anos 

cada vez mais complexo. 

 

 

Proposta 

 

Participação efetiva do servidor Técnico Administrativo em Educação  no 

Conselho Gestor do  

1. Alterações e inclusões no Regimento da Unifesp que possibilite a 

inclusão do servidor Técnico Administrativo em Educação  como 

membro efetivo no Conselho Gestor. 

 

Conclusão 

 

Se faz necessária a participação plena e efetiva da representação do servidor 

Técnico Administrativo em Educação no Hospital Universitário no Conselho 

Gestor do HU, com assento garantido voz e voto, para  garantir a participação 

deste segmento nos  processos decisórios de forma articulada e eficiente. 

 

Assinam a tese : 

Eudes Alexandre das Neves  siape  14448269   

Silvia Linhares  siape  14450344      

Maria da Glória da Silva  siape  11393901    

Elisângela N. P. de Souza  siape 14460129     

Claudia Nigro  siape  14339826   

Cristiane Bernardo da Silva  siape 15471078 



Elisabete dos Santos   siape 15433621   

Marcia Coelho da S. Santos   siape 13686212 

Simone do Nascimento  siape 14439677   

Kelly Luciana Teixeira  siape  14339818    

Elaine Bergamasco G. Alves  siape 14606212    

Rita de Cassia Fernandes  siape  13683302    

Adriana de Lourdes Afonso   siape  11862072    

Marilza Correia Nunes   siape  11362100      

Isabel Galmacci dos Santos   siape  14460145    

Gislene Rodrigues   siape  14449079     

Vera Lucia Bernardo Pereira   siape  11362525   

Clispim Valladares do Nascimento   siape  11368728 

Marta Sonha   siape  14339401    

Regina Fátima de Olivera   siape 14339761   

Rita Aparecida Ferreira dos Santos   siape    

Marlete Viveiros Viana   siape  11363335  

Maria Helena Ferreira de Lima   siape   11373578  

Wanderley Baptista de Lima   siape  11363394     

Juliana B de Deus siape  13606294 

Ângela Maria Ferro siape 11362711 

Renata Santos Santana  siape 15551438 

Shara  Vieira Araujo siape 20526951 

Kalina Petrof siape  11393781 

Ângela Maria Ferro  siape 11362711 

Juliana Beneduzzi de Deus  siape 13606294 

Viviane Ribeiro de Paula  siape 18844894 

Fabiana da Silva Augusto   siape  15471230 

Danila Cristina Paquier Sala   siape   21424701 

Marli Sanae Enomoto Nakasawa   siape   11395253 

Celina Mayumi Morita Saito   siape  11363718 

Odete Teresinha Portela   siape   3795264 

Camila Aparecida Soares Ferreira  siape  15594587 

Isabella Valério dos santos Delmotte   siape  15890950 

Célia Nunes Resende  siape 

https://correio.unifesp.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2FF.F.de


 

 

 

 

 

 


