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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Área de Recursos Humanos 

 

Você acaba de receber um servidor recém ingressado no quadro do funcionalismo 

municipal de São Paulo que traz consigo uma série de indagações. 

 

Nas páginas seguintes, de forma simples e objetiva, você encontrará informações que 

lhe serão úteis às dúvidas do novo servidor e promover uma adequada integração na 

sua Área de Trabalho e na PMSP. 

 

Este manual foi elaborado pela Equipe da COGEP da SMG com as Áreas de Recursos 

Humanos participantes do 1º Fórum de Gestão de Pessoas realizado na EMASP. 

 

O tema tratado não se esgota com esse manual, portanto contamos com a sua 

colaboração para mantê-lo sempre atual com informações que venham contribuir para 

o aprimoramento da recepção do novo servidor no serviço público municipal. 

 

 

 

 

 

Equipe da COGEP, novembro de 2016. 
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Objetivo Geral 

 

Introduzir e uniformizar a integração no serviço público municipal. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Introduzir a Integração para todos os tipos de vínculos no serviço público 

municipal. 

 Reunir em único documento as normas e orientações sobre o assunto. 

 Facilitar o trabalho de gestores, técnicos e servidores responsáveis pela 

recepção dos novos servidores na Unidade de Trabalho Municipal. 
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1- PREPARANDO A RECEPÇÃO DO NOVO SERVIDOR 

Organização da Infraestrutura 

 Organize uma reunião prévia com o Gestor da Unidade para informar sobre o 

ingresso do novo servidor. 

- Converse com o gestor sobre a alocação de acordo com o currículo ou perfil do novo 

servidor. 

 Procure organizar previamente o local onde o novo servidor irá desenvolver as 

suas atividades: 

- Mesa, computador e outros materias que o servidor irá precisar para trabalhar; 

- Se o novo servidor for ingressante em cargo em comissão e for ocupar uma sala, 

procure deixá-la organizada retirando os objetos do último ocupante; 

 - Se o novo servidor for portador de deficiência procure saber o tipo de deficiência e 

adeque o local da melhor maneira possível para recebê-lo; 

- Se houver dificuldades na adaptação do local para receber o servidor com deficiência 

entre em contato com a Secretaria Municipal da Pessoa Com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida – SMPED. 

- Procure não deixar a organização para o momento em que o servidor apresentar-se 

para o início de exercício. 

 Avise os servidores da Unidade de trabalho que estarão recebendo um novo 

colega para compor a equipe; 

 Indique um servidor para ser tutor ou acompanhante do novo servidor que possa 

introduzi-lo às atividades e ser um ponto de apoio na sua integração com a equipe e 

para esclarecer eventuais dúvidas. 

 Prepare o tutor para que exerça a função de tutoria, a devida responsabilidade e 

o devido reconhecimento; 

 Tente fazer com que a escolha do servidor para ser o tutor do novo ingressante 

possa contribuir para sua autoestima e para seu desenvolvimento na equipe de 

trabalho. 
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 Organize, se possível, um curso de integração reunindo os novos servidores de 

seu Órgão; 

 Providencie uma apostila com informações necessárias, conforme o item 2 deste 

Guia. 
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2- PREPARANDO A APOSTILA DE RECEPÇÃO 

- A apostila de recepção é um material que sempre deverá ser atualizado e que reunirá 

informações importantes para que o servidor conheça a PMSP e a Área em que irá 

trabalhar. 

- Para preparar a apostila, reúna as informações da PMSP, do Órgão e das Áreas da 

Pasta de lotação. Se necessário, entre em contato com as Áreas para requisitar as 

informações específicas. 

- A apostila pode ser constituída pelas seguintes informações: 

 PMSP 

- Secretarias; 

- Subprefeituras; 

- Administração Indireta; 

- Escolas de Governo; 

- Órgãos de Controle. 

 

 Órgão (Secretaria /Administração Indireta) 

- Legislação; 

- Atribuições; 

- Estrutura hierárquica; 

- Atividades desenvolvidas. 

 

 Área em que o servidor irá trabalhar: 

- Legislação; 

- Breve histórico institucional; 

- Plano de Metas /RT; 

- Principais setores que se relacionam; 

- Estrutura hierárquica; 

- Estrutura de cargos. 

 

 



Manual de Integração COGEP-SMG 8 

 

Informações importantes para o novo servidor: 

 Direitos, como:  

o Remuneração, Férias, Abono de Faltas, qüinqüênio e outros 

 Deveres, como por exemplo: 

o tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral; 

o proceder pública e particularmente, de forma que dignifique a função 

pública; 

o manter atualizada a Declaração de Bens, a Declaração de Família, 

Declaração da “Ficha Limpa”; 

o Os servidores ocupantes de cargo em comissão (K puro) não preenchem a 

Declaração de Família porém, atualizam anualmente a Declaração da 

“Ficha Limpa”. 

o Estatuto do Servidor; 

o Código de conduta; 

o Endereço do Portal do Servidor para, por exemplo, consultar o holerite 

mensal. 

 

 Fale sobre a carreira que o novo ingressante escolheu 

 Enquadramento e eventos funcionais  

 Progressão e Promoção; 

 Estágio Probatório; 

 Ações de capacitação permanente; 

 Recadastramento Anual; 

 Avaliação de Desempenho e sua importância como ferramenta de 

planejamento e melhoria do trabalho 
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3 - RECEBENDO O NOVO SERVIDOR 

 

Receba o novo servidor com simpatia. Lembre-se, geralmente a primeira impressão é 

a que fica. 

- Para uma boa recepção é necessário: 

 Apresentá-lo aos chefes de acordo com a hierarquia; 

 Apresentá-lo aos colegas de trabalho; 

 Apresentá-lo a quem será seu tutor ou acompanhante e que poderá procurar em 

caso de dúvidas; 

 Apresentá-lo a equipe da Unidade de Recursos Humanos 

 Indicar o local destinado a ele para o trabalho, inclusive armário e gaveta para 

guardar objetos pessoais; 

 Indicar o local destinado para fazer as refeições ou indicar os locais externos na 

redondeza da Unidade; 

 Informá-lo sobre o curso de Integração indicando a data, horário e local se já 

estiver definido; 

 Informe sobre o horário de expediente e oriente sobre possível dúvida do 

cumprimento da jornada de trabalho, especialmente e prevista para o cargo que ele 

acaba de ingressar. 

 Informe sobre o que é esperado do seu cargo/função. 

 Entregue a apostila com as informações necessárias para a sua recepção 
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3- PREPARANDO O CURSO DE INTEGRAÇÃO 

 

 Defina os objetivos gerais e específicos para o curso; 

 Defina as expectativas; 

 Defina os temas que serão abordados no curso; 

 Defina se é pertinente ter um palestrante externo ou se os palestrantes serão 

apenas internos. 

 Se a opção for por um palestrante externo, é importante definir o tema 

que será abordado. 

 

4.2. Organização do Curso 

Elabore, iniciando com um breve resumo histórico da PMSP. 

 Apresente o Organograma Geral da PMSP incluindo a Administração 

Indireta, geralmente o candidato (servidor) desconhece a estrutura municipal 

especialmente se for de outro município ou de outro Estado; 

 Apresente um breve resumo histórico da Secretária ou Órgão de lotação. 

 Apresente o Organograma da Secretaria de lotação e localize na estrutura 

onde ele está lotado. 

 Apresente outras Instâncias, como por exemplo a lista de algumas Instâncias 

da PMSP Diretas e Indiretas: 

 

 Em se tratando de Subprefeitura é interessante apresentar o Mapa das 

mesmas: 

 

 Apresente a Controladoria com breve resumo de criação e a importância do 

seu papel na Administração Direta; 

 Apresente a Ouvidoria e a importância do seu papel para o munícipe e para o 

servidor; 
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 Introduza a Ética Funcional; 

Apresente o Estatuto do Servidor (Lei nº 8989/1979) 

- Conduta Funcional 

- Código do Consumidor 

- PGM/ Procon Paulistano 

 

 Apresente a COGEP/SMG e seu papel na Administração Direta; 

 

 Aborde sobre os direitos tais como: 

 Remuneração e Benefícios; 

 Décimo Terceiro; 

 Auxilio Refeição, Aux. Transporte, Vale Alimentação; 

 Adicionais por Tempo de Serviço (qüinqüênio, sexta parte); 

 Gratificação paga pelo exercício na Unidade de lotação: por exemplo, 

atendimento ao publico como recebe e até quando recebe; 

 Férias, Aposentadoria; 

 Licença Nojo, Gala e outras; 

 Convênios e parcerias para servidores municipais 

 Hospital do Servidor Público Municipal 

 Aposentadoria – IPREM 

 

 Aborde sobre os deveres tais como: 

 Declaração de Bens; 

 Declaração da “Ficha Limpa” 

 Declaração de Família; 

 Recadastramento – Manutenção dos dados pessoais 

 

 Apresente os documentos e sistemas formais e oficiais para circular as 

informações na PMSP 

 Memorandos, Ofícios;  
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 Veículos de comunicação na PMSP; 

 SEI – Sistema Eletrônico de Informação. 


