
• Fortalecer o Sistema de Gestão de Pessoas por meio de maior sinergia com os 
Serviços de Gestão de Pessoas 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, incentivando parcerias  com organizações públicas 
nacionais e internacionais e por meio de cooperação interunidades.

• Sistematizar e compartilhar saberes, práticas e conhecimento produzido pelas várias 
áreas da Cogepe que sustentam os processos de gestão de pessoas da Fiocruz.

• 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.

• Desenvolver iniciativas de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência em 
todos os processos de gestão de pessoas, independente do vínculo trabalhista.

• Desenvolver iniciativas que promovam ambientes de trabalho com relações 
igualitárias, justas, saudáveis e seguras, que busquem enfrentar todas as formas de 
discriminação (gênero, raça, credo, idade) e violência no trabalho.

• Desenvolver iniciativas que ampliem a atuação de trabalhadores de diferentes 
gêneros e raças.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2021 - 2025



• Ampliar a transformação digital do trabalho de forma integrada nos processos de 
gestão de pessoas de forma a atuar sobre os riscos que possam causar prejuízos a 
saúde dos trabalhadores.

• Aperfeiçoar a gestão da informação, promovendo a transparência ativa e o acesso 
célere, fácil e seguro pelo usuário.

2021 - 2025

• Promover políticas institucionais afirmativas que incentivem a oferta equitativa de 
oportunidades de crescimento profissional e a diversidade na ocupação dos cargos 
de liderança na instituição.

• Modernizar e realizar ações de manutenção da infraestrutura da Cogepe com foco 
na economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade.

• Incrementar iniciativas de promoção à saúde e cuidado aos trabalhadores, visando 
a melhoria nos relacionamentos interpessoais e processos de trabalho.

• Ampliar a capacidade de conhecer e influenciar nos ambientes e processos de 
trabalho visando a mitigação de riscos e agravos.

• Desenvolver e integrar ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência no 
âmbito da saúde do trabalhador na Fiocruz

• Aprimorar os instrumentos e sistemas integrados para coleta de dados e análise de 
situação de saúde relacionada ao trabalho.


