
 Ampliar e aprimorar os canais de comunicação e 
interação com os trabalhadores dispondo de 
meios de comunicação atrativos e da 
implementação (ou do aprimoramento) de uma 
política de atendimento aos diversos públicos da 
Cogepe;

 Contribuir para o fortalecimento da integridade 
institucional por meio da implantação da Política 
de Gestão de Riscos da Fiocruz na Cogepe;

 Reformular a distribuição de vagas, de modo a 
adequar a demanda atual e potencial da Creche, 
mantendo consonância com as políticas públicas.

 Avançar na promoção, prevenção e assistência 
no âmbito da Saúde mental e trabalho na Fiocruz 
(Eixo - Saúde mental e trabalho);

 Integralidade e Transversalidade das ações de 
Promoção, Prevenção, Vigilância, Assistência e 
Reabilitação (Eixo - Promoção, prevenção, 
reabilitação e assistência);

 Integrar informação e análise de Saúde do 
Trabalhador (Eixo - Informação em ST );

 Ampliar a capacidade de conhecer e intervir nos 
ambientes / processos de trabalho em prol da 
saúde dos trabalhadores e trabalhadoras (Eixo - 
Vigilância em Saúde do Trabalhador);

 Consolidar e integrar ações de promoção, 
prevenção, vigilância e assistência no âmbito da 
saúde do trabalhador na Fiocruz (Eixo - Gestão);
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ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS

 Fortalecer o Sistema de Gestão de Pessoas por 
meio de maior sinergia com os Serviços de 
Recursos Humanos das unidades permitindo 
alinhamento de diretrizes e ações que sustentem 
um modelo de gestão de pessoas ancorado em 
competências;

 Incrementar a aprendizagem organizacional por 
meio da promoção de ações de educação 
corporativa que visem o desenvolvimento de 
pessoas para o alcance dos objetivos 
institucionais;

 Implementar uma Política de Gestão do 
Conhecimento em todos os setores da unidade de 
forma a compartilhar informações e a valorizar o 
legado das boas práticas institucionais;

 Aprimorar a estrutura da carreira de forma a 
valorizar o trabalhador e as reais necessidades 
institucionais;

 Aprimorar os mecanismos e critérios de seleção 
de modo a garantir a captação dos melhores 
quadros, direcionando a alocação de vagas em 
conformidade com as estratégias organizacionais;

 Promover a cultura da sustentabilidade por meio 
da sensibilização dos trabalhadores com a 
implementação de práticas de sustentabilidade 
na rotina da Cogepe;

 Promover a cultura de respeito a diversidade nos 
processos de gestão de pessoas;
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