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Sessão 5: Desenvolver as descrições das atividades
e recrutar o pessoal (Passo 5)
Objetivos:

Delineamento da sessão:

Materiais:

Os participantes devem ser capazes de acompanhar
as instruções no Guia do Usuário do Módulo 3 para:
• Desenvolver as descrições das atividades para as
posições necessárias para prover os serviços
planejados de APS.
• Planejar para recrutar e contratar os indivíduos que
ocuparam essas posições.
I. Introdução (5 minutos)
II. Desenvolver uma lista de funções e tarefas (15
minutos)
III. Preparar as descrições das atividades (25 minutos)
IV. Planejar o recrutamento do pessoal (20 minutos)
V. Chegar a um acordo sobre as expectativas (15
minutos)
Guia do Usuário do Módulo 3
Transparência 3-23: Sessão 5: Objetivos
Transparência 3-24: Objetivos da descrição de uma
atividade
Transparência 3-25: Perguntas testes
Folha 3-13: Planilha para funções e tarefas
Folha 3-14: Planilha para descrição das atividades

Equipamentos:

Cartaz, suporte, canetas
retroprojetor e tela
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quadro, máscara
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Sessão 5: Desenvolver as descrições das atividades e recrutar o pessoal (Passo
5)
I. Introdução (5 minutos)
Transparência 3-23:
Sessão 5: Objetivos

• Reveja os objetivos da sessão

II. Desenvolver uma lista de funções e tarefas (15 minutos)
• Explique que as tarefas incluídas nos planos do
programa são a base para o desenvolvimento das
descrições das atividades.
Guia do Usuário

• Encaminhe os participantes ao Exemplo 24 e
explique cada sessão da lista de função e tarefas.

Folha 3-13:
Planilha para
funções e tarefas

• Distribua a planilha e oriente os participantes a que
a completem para pelo menos uma posição de
pessoal identificada no Passo 3. (Exemplo 24, Guia
do Usuário, Apêndice E)

III. Preparar as descrições das atividades (25 minutos)
Transparência 3-24:
Objetivos da descrição
de uma atividade
Guia do Usuário
Folha 3-14: Planilha
para descrição
das atividades

Transparência 3-25:
Questões testes

• Explique os
atividade.

objetivos

da

descrição

de

uma

• Encaminhe os participantes ao Exemplo 25 e
descreva as informações contidas em cada sessão.
• Distribua a Folha 3-13 e auxilie os participantes para
que a completem com base na lista de atividade e
tarefas que eles acabaram de completar. (Exemplo
25, Guia do Usuário, Apêndice E)
• Recomende aos participantes que verifiquem se a
descrição da atividade é realista e factível, usando
as questões testes.
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Sessão 5: Desenvolver as descrições das atividades e recrutar o pessoal (Passo
5)
IV. Planejar o recrutamento do pessoal (20 minutos)
Cartaz

• Peça que os participantes listem os passos
usualmente seguidos por sua agência ao preencher
uma posição de pessoal e registre suas respostas no
cartaz (Certifique-se de que elas incluem as
aprovações necessárias).
• Peça que os participantes façam uma especulação
sobre o resultado deste processo, com base na
maneira com que a descrição foi desenvolvida
(melhor, pior, o mesmo).
• Facilite a discussão neste ponto, dependendo do
tempo disponível.

V. Chegue a um acordo sobre as expectativas (15 minutos)
• Descreva a intenção e o objetivo deste sub-passo.
• Explique
que
esta
atividade
levará
ao
desenvolvimento bem sucedido dos planos
individuais de trabalho (Passo 6).
• Peça aos participantes que comentem sobre
quanto este processo foi usado no passado com o
novo pessoal e quanto ele é usado com o pessoal
presente.
• Solicite perguntas e comentários
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SESSÃO 5: OBJETIVOS
1. Desenvolver as descrições das atividades para as
posições necessárias para fornecer os serviços
planejados de APS
2. Planejar para recrutar e contratar indivíduos para
preencherem estas posições
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Exemplo 24: Planilha com lista de funções e tarefas
Metas do programa de APS:
Objetivos do serviço:
Estratégias:

Título da
posição

Função
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Lista de tarefas

Experiência

Habilidades
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OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO
DE UMA FUNÇÃO
• Descrever as funções e tarefas do pessoal,
necessárias
programa

para

alcançar

os

objetivos

do

• Identificar

as habilidades e a experiência
necessárias para a execução da atividade e
tarefas

• Assegurar

uma compreensão mútua das
expectativas quanto ao desempenho da
atividade
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Exemplo 25: Descrição da atividade
e divulgação
1. Título da posição:

3. Data da preparação

2. Status da posição:
2.1. tempo integral

a. permanente

2.2. tempo parcial

b. temporário

4. Resumo da posição:

5. Subordina-se a :

6. Posição diretamente supervisionada por quem ocupa este cargo:

7. Especificar os pré-requisitos:
7.1. Qualificações educacionais/profissionais
7.2. Experiência e treinamento
7.3. Conhecimento, habilidades

8. Descrição das obrigações/responsabilidades:
Liste as obrigações sob dois títulos separados: Obrigações Regulares e Obrigações Periódicas

% do tempo gasto:

A. Obrigações/Responsabilidades Regulares:

B. Obrigações/Responsabilidades Periódicas:
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QUESTÕES TESTES
• A

descrição
da
atividade
reflete
adequadamente as necessidades do programa ?

• A descrição da atividade inclui todas as
atividades necessárias?

•

A carga de trabalho projetada é razoável ?

• Existem candidatos adequados disponíveis ?
• Há probabilidade de que eles se inscrevam, face
aos termos e às condições de trabalho?

• O trabalho é seguro; haverá fundos adequados
para que ele continue ?

• Há

outros
fatores
que
possam
afetar
positivamente ou negativamente o recrutamento
dos candidatos adequados ?
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Sessão 6 : Desenvolver planos de trabalho e avaliar o
desempenho (Passos 6 e 7)
Objetivos:

Os participantes deverão ser capazes de acompanhar
as instruções do Guia do Usuário do Módulo 3 para:
• Desenvolver planos individuais de trabalho com
base nas atividades planejadas de APS.
• Planejar para avaliação do desempenho com base
nos planos individuais de trabalho.
• Planejar os próximos passos para implementar ?o
planejamento dos trabalhos e a avaliação do
desempenho.

Delineamento da sessão: I. Introdução (10 minutos)

Materiais:

II. Desenvolver planos de trabalho (20 minutos)
III. Avaliar o desempenho das tarefas (30 minutos)
IV. Próximos passos (15 minutos)
V. Conclusão (10 minutos)
Guia do Usuário do Módulo 3
Transparência 3-26: Sessão 6: Objetivos
Transparência 3-27: Vantagens dos planos de
trabalho
Transparência 3-28: Princípios dos planejamento dos
trabalhos
Transparência 3-29: Objetivos das avaliações de
desempenho
Transparência 3-30: Princípios da avaliação do
desempenho
Transparência 3-31: Processo de avaliação de
desempenho
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Equipamento:

Cartaz, suporte, canetas para quadro, máscara,
retroprojetor e tela.
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Sessão 6: Desenvolver planos de trabalho e avaliar desempenho
e 7)

(Passos 6

I. Introdução (10 minutos)
Transparência 3-26:
Sessão 6: Objetivos

Reveja os objetivos da sessão
Liste as informações necessárias a partir dos passos
anteriores.
Os planos para os serviços de APS com base na
clínica e nos trabalhos de campo, a partir do Passo 4,
que contém os objetivos e as prioridades do programa,
e que fornece as bases para determinar quanto tempo
cada profissional gastará:
- em cada tarefa
- em cada local
- com cada indivíduo
Descrições individuais das atividades a partir do Passo 5,
que define a função e as tarefas pelas quais cada
agente será responsável.

•
•

II. Desenvolver planos de trabalho (20 minutos)
Transparência 3-27:
Vantagens dos planos
de trabalho
Transparência 3-28:
Princípios do
planejamento dos
trabalhos
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Reveja os benefícios para o programa e o
desenvolvimento da utilização dos planos de
trabalho.
• Explique os princípios do planejamento dos trabalhos.
• Sublinhe a importância de um enfoque de equipe
para o planejamento dos trabalhos para assegurar
uma compreensão comum de quem está fazendo o
quê e da coordenação entre o pessoal, quando
indicado.
• Explique
que os planos do trabalho ligam o
planejamento do programa / atividade com o que
cada profissional fará.
Encaminhe os participantes aos exemplos de planos de
trabalho nos exemplos 28 e 29 do Guia do Usuário e
explique cada sessão, enfatizando o objetivo do
desempenho relacionado à atividade.
•
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Sessão 6: Desenvolver planos de trabalho e avaliar desempenho
e 7)

(Passos 6

Distribua planos de trabalho em branco e instrua os
participantes a desenvolverem um
plano de
trabalho para pelo menos uma descrição de
atividade.
Desenvolva um plano anual de trabalho baseado nos
planos de atividades de APS a partir do Passo 3 e da
descrição das atividades desenvolvidas no Passo 4.
Selecione um dos tipos de planos que acabaram de
ser discutidos e desenvolva um plano de trabalho para
1 mês com base no plano anual.
Os participantes então explicarão seu plano mensal
e o fundamento para a escolha que fizeram o plano
de trabalho.
•

Nota: O número de participantes que executarão isso
dependerá do tempo disponível.
Guia do Usuário

•

•

Encaminhe os participantes aos formulários de
agendamento dos planos de trabalho e explique
cada tipo.
-tabelas de Gantt
-tabelas de tempo e tarefa
-listas de "coisas a fazer"
-listas de tarefas
Solicite perguntas e comentários.

III. Avaliar o desempenho das atividades (30 minutos)
Transparência 3-29:
Avaliação do
desempenho dos
objetivos
Transparência 3-30:
Princípios para avaliação
de desempenho

•
•

•

Reveja os objetivos das avaliações de desempenho.
Explique que os planos individuais de trabalho
fornecem a base para avaliar o desempenho dos
agentes de saúde.
Explique os princípios da avaliação de desempenho
e que esta ferramenta vincula as metas do
programa às atividades dos agentes de saúde.
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Sessão 6: Desenvolver planos de trabalho e avaliar o desempenho
6 e 7)
Guia do Usuário

(Passos

Enfatize
a importância de avaliações de
desempenho formais e contínuas.
• Encaminhe
os participantes ao modelo do
formulário para revisão do desempenho e explique
o objetivo e origem de cada sessão. (Exemplo 34,
Guia do Usuário).
• Sugira um processo para executar a avaliação do
Transparência 3-31:
desempenho.
Processo para avaliação
do desempenho
• Oriente os participantes numa discussão sobre o
sistema de revisão de desempenho que eles têm
funcionando, com estas perguntas:
Que procedimentos são agora usados para avaliar
o desempenho dos agentes de saúde ?
Como eles estão funcionando ? Eles estão sendo
seguidos?
Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do
sistema atual ?
Existiria alguma modificação que você gostaria de
implementar ?
• Solicite perguntas ou comentários.
•

IV. Próximos passos (15 minutos)
Transparência 3-2:
Passos no planejamento
de trabalhos em APS
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•
•

Resuma brevemente os passos deste módulo e os
resultados de cada passo.
Oriente os participantes a revisarem suas planilhas
completas e a escreverem as ações que eles
precisam tomar quando retornarem a seus trabalhos
para:
- completar as tarefas iniciadas na oficina.
- coletar mais informações
- implementar ou melhorar o planejamento dos
trabalhos e a avaliação do desempenho em seus
programas de APS.
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Sessão 6: Desenvolver planos de trabalho e avaliar desempenho
e 7)
•

(Passos 6

Peça a cada participante (ou equipe de
participantes) para descrever brevemente as ações
que eles tomarão ao retornarem a seus trabalhos.

V. Conclusão (10 minutos)
Cartaz com as
expectativas
da sessão 1

•

•

Reveja as expectativas que os participantes
apresentaram no início da oficina e peça que eles
avaliem informalmente se eles acham que essas
expectativas foram alcançadas. Se algumas não
foram alcançadas, pergunte como a oficina
poderia ser melhorada para que isto fosse
conseguido.
Agradeça aos participantes por seu tempo e
atenção, congratule-se com eles com relação ao
esforço que eles colocaram na oficina e deseje boa
sorte na implementação de seus planos.

Nota: Indique que tipo de assistência continuada
estará disponível, se apropriado.
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SESSÃO 6: OBJETIVOS
• Desenvolver planos individuais de trabalho para
as atividades planejadas do programa de APS

• Planejar a avaliação de desempenho com base
nos planos individuais de trabalho

• Planejar passos para implementar a avaliação e
o planejamento dos trabalhos
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VANTAGENS DOS PLANOS DE
TRABALHO
• Monitorizar as atividades para assegurar que:
•

as atividades planejadas são executadas

•

elas são executadas na seqüência correta

•

as tarefas prioritárias são executadas em 1º lugar

• Ajudar o pessoal a gerenciar seu tempo com
eficiência

• Maximizar o impacto do programa
• Melhorar a coordenação entre o pessoal
• Facilitar

a avaliação
profissionais

do

desempenho

dos
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PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO DOS
TRABALHOS
• Objetivo claramente definido
• Lista de todas as tarefas necessárias para se
alcançar o objetivo

• Especificação das tarefas e atividades prioritárias
• Um quadro horário específico
• Indicadores claros
• Especificação dos recursos
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OBJETIVOS
DAS AVALIAÇÕES
DE DESEMPENHO
• Ajudar o pessoal a melhorar sua eficácia no
alcance dos objetivos

• Aumentar a eficiência na execução do trabalho
• Permitir um esforço mútuo para a melhora do
desempenho profissional
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PRINCÍPIOS DA
AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO
• Enfoque

na
profissional

melhoria

do

desempenho

do

• Apoio em vez de crítica
• Parabeniza as conquistas mas também identifica
os pontos fracos

• Mais educacional que fiscalizador
• Conduzido com regularidade e frequência
• Uma colaboração entre o supervisor e o
subordinado, não uma relação de cima para
baixo, como de pai para filho

• Com base numa confiança mútua e numa
comunicação aberta e frequente

• Projetado para encontrar soluções para os
problemas, não para encontrar culpados por eles
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PROCESSO
SUGERIDO PARA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
1. O profissional completa o plano de trabalho e
então consulta o supervisor para se chegar a um
acordo final
2. O profissional faz uma auto-avaliação
3. O supervisor faz uma avaliação da supervisão
4. O profissional e o supervisor se encontram para
discutir o desempenho, identificar os pontos fortes
e os pontos fracos, e fazer ajustes e definir metas
para o próximo período
5. A frequência das revisões depende da política da
instituição e do desempenho do profissional
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