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6 – ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

6.1. Gestão de pessoas 

A força de trabalho do SENAR/PA apresenta alto nível de qualificação, possuindo 76,00.% do 

quadro de pessoal com formação no ensino superior, dos quais, 47,37% com pós-graduação 

(10,53.% em nível de especialização e 5,26.% com mestrado). Isso demonstra que a Instituição 

conta com profissionais qualificados, especializados e aptos a prestar serviços de qualidade ao seu 

público alvo. 

 

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 
  Quadro 6.1.1.1.  Força de Trabalho                                                 Situação apurada em 31/12  

Tipologias dos Cargos 

Lotação 

Ingressos  Egressos 
Efetiva 

1. Empregados em Cargos Efetivos 25 01 04 

2. Empregados com Contratos Temporários    

3. Total de Empregados (1+2) 25 01 04 

Fonte: RH 

 
Quadro 6.1.1.2..  Distribuição da Lotação Efetiva                                               Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.Empregados em Cargos Efetivos 07 18 

2. Empregados com Contratos Temporários 

  3. 3. Total de Empregados (1+2) 07 18 

Fonte: RH  

Quadro 6.1.1.3.  Detalhamento da estrutura de funções gratificadas 

Tipologias das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

ndo Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Funções Gratificadas 14 14 01 

 1.1. Empregados de Carreira Vinculados a Unidade 14 14 01 

 1.2. Empregados de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

    2.   Total de Empregados com Funções Gratificadas (1+2)  14 14 01 
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6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

Quadro 6.1.2.1.  Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 

Total 

Gratificações Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais despesas 
variáveis 

Empregados de Carreira que não ocupam cargo/função gratificada 

Exercíci
os 

2016 338.917,09  22.994,25   361.911,34 

2015 367.051,57  1.948,79   369.000,36 

Empregados ocupantes de Funções gratificadas 

Exercício
s 

2016 674.063,96 247.558,33    921.622,29 

2015 801.447,24 252.750,00    1.054.197,24 

Empregados cedidos com ônus 

Exercício
s 

2016       

2015       

Fonte: RH 

 

 

 

6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal. 

Não se aplica 

 

 

6.2.  Gestão do patrimônio e da infraestrutura. 

 

6.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

          

 Não se aplica 

 

 

6.2.2. Informações sobre os imóveis locados de terceiros. 

 

O SENAR/PA, não possui imóvel próprio, tendo sua sede locada junto a Federação da Agricultura 

do Estado do Pará – FAEPA, sito a Travessa Dr. Moraes nº 21 ,  conforme abaixo relacionado:  

 

Contrato de Locação nº 001/2013 – 2º TA 
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6.3. Gestão da tecnologia da informação. 

A unidade de Tecnologia do SENAR/PA, é estruturada para atender, monitorar e dar suporte as de 

mais unidades do SENAR,  promovendo  a gestão de soluções de TI visando, através da Inovação e 

do uso de melhores práticas em gestão de TI, atingir  a missão do SENAR AR/PA. 

 

6.3.1 Principais sistemas de informações 

 
Quadro 6.3.1.1.  Relação de Sistemas 

Sistemas Função Usuários 

GAS Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação 

do SENAR.  

Administração Central e 

SENAR/PA 

SEO Sistema de Elaboração Orçamentária Administração Central e 

SENAR/PA 

RM TOTVS 

Saldus 

Sistema integrado de Gestão Administrativa e 

Financeira. 

Administração Central 

SENAR/PA 

SENAR Nas 

NUVENS 

Sistema de Gestão de Atividades das 

Administrações Regionais, integrado a 

Administração Central. 

Administração Central e 

Implantação no SENAR/PA 

 

SENAR NAS NUVENS. 

 

É uma ferramenta de gestão de informações criada para auxiliar e melhorar a gestão das 

Administrações Regionais nos processos que realizam juntos aos  produtores, trabalhadores e suas 

famílias, com foco em Formação Profissional Rural (FPR) e da Promoção Social (PS). 

Com essa ferramenta, todos os agentes envolvidos nos processos da Formação Profissional Rural  e 

da Promoção Social, que são mobilizadores, instrutores, supervisores e equipe técnica ficam 

responsáveis diretamente por cada etapa, desde a solicitação das demandas pelos sindicatos e 

elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT) à conclusão do treinamento e certificação dos 

participantes ou do evento realizado pela Regional, incluindo ainda os registros de pagamentos.  

Com isso, será possível levantar, com agilidade, os quantitativos do SENAR na Região e em todo o 

País. 

 

6.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

O Planejamento Estratégico tem como objetivo descrever a situação desejada de uma organização e 

indicar os caminhos para atingir tal posição. O resultado desse trabalho fornece um guia para o 

alcance de resultados concretos e mensuráveis.  
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Devido à importância da Tecnologia da Informação (TI) para o sucesso de qualquer instituição, a 

definição de um Planejamento Estratégico específico de TI passa a ser requisito indispensável de 

uma gestão pública e privada efetiva.  

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do SENAR AR/PA – tem como 

base as orientações da Instrução Normativa nº 4 de 12 de novembro de 2010 da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação que veio orientar a criação do Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação no âmbito Federal. Além disso, este PETI foi elaborado visando manter-

se alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2017 do SENAR AR/PA.  

Como o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação é influenciado por inovações 

tecnológicas tempestivas se faz necessário que este planejamento seja revisado anualmente.   

 

6.3.3 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação da unidade. 

 

6.3.3.1. Planejamento da área: 

O planejamento de TI é elaborado anualmente com a previsão de aquisição de equipamentos de 

informática e aplicativos de sistemas a serem desenvolvidos. As demandas de serviços são 

encaminhadas ao Superintendente.  

 

 6.3.3.2. Perfil dos recursos humanos envolvidos: 

Os perfis dos recursos humanos da área de TI são: Coordenador de TI, suporte técnico e estagiário. 

 

 6.3.3.3. Desenvolvimento e produção de sistemas: 

A coordenação de informática do SENAR AR/PA identifica a necessidade do desenvolvimento de 

sistema para uma área de administrativa e aperfeiçoamento do sistema de Certificados. 

O desenvolvimento e implantação desses sistemas têm como data de entrega até o final de 2017. 

 

6.3.3.4. Missão 

Promover a gestão de soluções de TI visando, através da Inovação e do uso de melhores práticas em 

gestão de TI, atendendo a missão do SENAR AR/PA. 

6.3.3.5. Visão 

Ser estratégico para o SENAR AR/PA monitorado os indicadores e metas presentes no plano 

estratégico institucional.  

 

6.3.3.6. Valores 

INTEGRAÇÃO: manter um ambiente propício à construção coletiva de soluções. 
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CONFIANÇA: assegurar comportamentos e práticas que gerem confiança nos serviços de TI 

prestado no SENAR AR/PA, prezando sempre pela ética. 

EFETIVIDADE: atuar orientado para os resultados que assegurem o cumprimento da missão do 

SENAR AR/PA, comprometidos com a inovação, qualidade e excelência dos serviços de TI. 

CONTINUIDADE DAS SOLUÇÕES DE TI: assegurar que as soluções de TI estejam 

disponíveis sempre que necessárias, ajustando-se a mudanças no plano estratégico do SENAR 

AR/PA, e capacitando continuamente os servidores em novas tecnologias e práticas de TI. 

 

6.3.3 Temas Estratégicos. 

São nossos temas estratégicos: 

6.3.4.1. Aprimorar a Gestão de pessoas de TI 

Descrição do Objetivo: Qualificar colaboradores e gestores para melhor desempenho de suas 

atribuições e aprimorar as competências para novos desafios profissionais, seja no aspecto técnico 

ou gerencial. 

Ações estratégicas: Promover capacitação permanente dos servidores de TI até 2017, através de 

cursos Online e Presenciais.  

 

6.3.4.2. Aperfeiçoar a gestão de processos de TI 

Descrição do Objetivo: Mapear, priorizar e implantar processos de trabalho relevantes e sensíveis à 

gestão de TI do SENAR AR/PA, visando à melhoria constante da área de TI. 

Ações estratégicas: Mapear fluxo de processos de TI até o final de 2017.  

6.3.4.3. Aperfeiçoar a governança de TI no SENAR AR/PA 

Descrição do Objetivo: Buscar implantar um modelo de governança, com base em modelos já 

consagrados no mercado, visando alinhar os processos de TI às atividades do SENAR AR/PA, 

assim como aperfeiçoar a comunicação, comprometimento e o trabalho conjunto entre 

Colaboradores do SENAR AR/PA e o setor de TI. 

Ações estratégicas: Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência COBIT – Domínio 

Planejamento e Organização. 
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6.3.4.3   MAPA ESTRÁTEGICO DE TI DO SENAR AR/PA 

Figura 7  

 

 

6.4. Gestão ambiental e sustentabilidade. 

 

6.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na  contratação 

de serviços ou obra. 

Não se aplica.  

O SENAR não compõe a Administração Pública, seja direta ou indireta. Por esta razão, o 

SENAR não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública e não possui, até o 

momento, Plano de Gestão e Logística Sustentável (PLS). 

 

 


