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GDAA
e
GDACE

A Portaria AGU nº 107, de 27 de junho de 2017
marcou o início do 20º Ciclo de Avaliação de
Desempenho Institucional da AGU. O novo ciclo possui
10 metas e iniciará em 1º de julho de 2017 com
encerramento dia 30 de junho de 2018.

serão realizados

3

acompanhamentos.

O

primeiro, no mês de outubro, o próximo, em fevereiro
e o último, que marca o encerramento do ciclo, no mês
de junho.

As Avaliações analisam a produtividade, o
compromisso com o serviço público, a competência

servidores.
Por intermédio das avaliações individuais, a
instituição oferece um feedback a respeito do trabalho
do servidor e identifica a necessidades de capacitação
dos servidores.

O processo também conta com avaliações de
desempenho individual, em que o chefe imediato
avalia seus subordinados, para fins de GDAA
( Gratificação de Desempenho de Atividades de Apoio
Administrativo). Na Gratificação de Desempenho de
Atividades de Cargos Específicos (GDACE), a avaliação é
realizada

servidores do setor.

profissional e a consciência socioambiental dos

Visando o monitoramento das metas, durante o
ciclo

autoavaliação, uma análise do chefe e outra feita pelos

no

formato

180

graus,

com

uma

A gratificação é estabelecida de acordo com o
cumprimento das metas. 80% do valor corresponde às
metas da unidade e os outros são 20% relacionados ao
desempenho individual. Fique atento ao cumprimento
das metas da sua unidade.

Qualidade de vida do servidor
Alimentação Saudável na SAD/SP

O Setor de Desenvolvimento
Organizacional da SAD/SP lançou
mais uma facilidade para a melhora
da qualidade de vida do servidor no
ambiente de trabalho. Dessa vez,
essa

melhoria

vem

pela

alimentação saudável.
A fornecedora de alimentos
para ambientes corporativos, a
Nutricar, é uma novidade na busca
pela

melhoria

de

hábitos

alimentares no dia a dia do servidor
de forma prática e conveniente.
Cada carrinho conta com um
mix de aproximadamente 200 tipos
de produtos saudáveis que estão
disponíveis diariamente pela
equipe, facilitando ainda mais a

Para agregar ao hábito saudável lembramos,

possibilidade de uma alimentação

ainda, dos projetos do AGU Mais Vida como a

saudável todos os dias.

Ginástica Laboral e o programa AGU Medida Certa.

Com o intuito de conscientizar os servidores,

em sua maioria, demora a ocorrer. A estimativa da

membros e colaboradores sobre as hepatites virias, a

OMS ( Organização Mundial da Saúde) é que uma em

AGU aderiu à campanha do Julho Amarelo.

cada 20 pessoas com hepatite viral sabe que está

O movimento teve início com a Organização Pan
-Americana da Saúde que instituiu o dia 28 de julho
como o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais.
As hepatites virais são classificadas em tipo A, B,
C, D e E de acordo com o vírus que provoca a doença.
Seu contagio pode se dar pela ingestão de alimentos
ou pela água contaminada, contato com sangue
contaminado ou transmissão de mãe para filho.

doente e a cada 100 indivíduos infectados apenas um
está recebendo tratamento.
O Sistema Único de Saúde (SUS) já oferece
tratamento para as hepatites B e C, além de vacinação
para os tipos A e B. Entretanto, os exames de rotina
que levam ao diagnóstico são os maiores aliados, pois
os vírus tipo B, C e D, caso permaneçam por mais de 6
meses no organismo, podem desenvolver uma forma
crônica ou ainda causar cirrose e o câncer de fígado. E

No Brasil, os tipos mais comuns são os dos tipos
A, B e C. Segundo o Ministério da Saúde existem 1,7
milhão de brasileiros portadores do vírus da Hepatite C

em parceria com órgãos de saúde, secretarias e
também a AGU,

várias ações preventivas foram

realizadas durante do mês de julho

e 756 mil portadores do vírus da Hepatite B.
A fim de prevenir o contágio, seguem algumas
A patologia, na maioria das vezes, não apresenta
sintomas, mas se presentes podem ser: cansaço, febre,
mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal,
pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
Fique atento aos sinais.
Por ser uma doença silenciosa o seu diagnóstico,

dicas: não compartilhar alicates, lâminas de barbear
ou depilar , escovas de dentes ou qualquer objeto
cortante ou perfurante. Evite contato com sangue,
utilize preservativos
exames de rotina.

e

mantenha atualizados os

