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BRASÍLIA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

PORTARIA Nº XXX, DE XXX DE XXX DE 20XX 

 
 

Institui a Política de Qualidade de Vida, Saúde e 

Bem-estar para servidores públicos da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal em seu 

ambiente de trabalho e para servidores 

aposentados (PQVT/SEEDF). 

 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições previstas no art. 6º do Decreto 39.587, de 28 de 

dezembro de 2018, que outorga a cada órgão a missão de elaborar a própria Política de 

Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT, orientando-se especialmente quanto: 

I- ao alinhamento da missão institucional e ao planejamento 

estratégico; 

II- à garantia da participação efetiva do coletivo de servidores e 

gestores; 

III- à vinculação da elaboração dos programas de qualidade de vida, 

saúde e bem-estar do servidor no ambiente de trabalho, de acordo com os dados 

e resultados obtidos nos diagnósticos e no conteúdo da PQVT, formulada e 

aprovada coletivamente; e 

CONSIDERANDO os princípios consubstanciados no art. 2º da Lei nº 4.751, de 07 de 

fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do 

Sistema de Ensino no Distrito Federal, em especial o inciso VII, que destaca a valorização 

do profissional da educação; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 36.561, de 19 de junho de 2015, instituiu a Política 

Integrada de Atenção à Saúde do Servidor Público do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 37.648, de 22 de setembro de 2016 instituiu a 

Política de Valorização de Servidores no âmbito da Administração direta, autárquica e 

fundacional do Distrito Federal, cujos objetivos destacados no art. 2º primam pela 

realização profissional e reconhecimento por parte da organização em que trabalham, pelo 

aprimoramento das relações socioprofissionais, pela ampliação da competência 
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profissional e ainda pela cooperação para a harmonização e o bem-estar no ambiente de 

trabalho; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, que aprovou o 

Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

que contempla e prioriza atenção à qualidade de vida e bem-estar do servidor no ambiente 

de trabalho; especialmente nos artigos 113, incisos II e III; 115, incisos I e IV e 117, inciso 

II; 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 39.587, de 28 de dezembro de 2018, institui 

as diretrizes gerais para concepção, implantação e promoção da Política e Programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores públicos dos órgãos e entidades que 

compõem a estrutura no âmbito do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.557, de 23 de abril de 2020, do Governo do Distrito 

Federal estabeleceu as diretrizes para instituição de programa de prevenção e promoção 

da saúde mental dos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO que as pesquisas e os bancos de dados existentes na SEEDF e na 

Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAUDE), da Secretaria Executiva 

de Qualidade de Vida no Trabalho (SEQUALI), da Secretaria de Economia (SEEC) 

registram significativos casos de adoecimento de servidores no ambiente de trabalho e 

reiteram a percepção dos reflexos danosos tanto para o servidor quanto para a instituição 

a que serve; 

CONSIDERANDO que o art. 2º da Portaria nº 287, de 26 de setembro de 2018, instituiu 

o Programa “De Bem” como o programa que ditará as diretrizes dos projetos e ações a 

serem desenvolvidos na SEEDF, relacionados à Política de Valorização, Promoção de 

Bem-estar e de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, e ainda, que o art. 4º outorga 

à Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor da Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas (DISER/SUGEP/DISER) a responsabilidade pela elaboração de programas, 

articulação e acompanhamento de projetos e ações, direcionados à valorização do 

servidor, que reconheçam sua integralidade e direito a estar bem no ambiente de trabalho, 
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em busca de relações profissionais mais humanizadas, melhoria na gestão pública e na 

qualidade dos serviços públicos prestados; 

CONSIDERANDO os termos dos artigos 106 e 113 do Decreto nº 38.631, de 20 de 

novembro de 2017, que aprovou o Regimento Interno da SEEDF, atribuiu à SUGEP o 

cuidado com as questões relativas à gestão de pessoas e à DISER a competência para 

realizar estudos e formular planos, programas e projetos referentes à promoção da 

qualidade de vida no trabalho e à valorização do servidor da Secretaria, bem como propor, 

orientar, articular e acompanhar espaço de mediação de conflitos destinado à melhoria 

das relações no ambiente de trabalho e da qualidade de vida do servidor; 

CONSIDERANDO que as reflexões do I Seminário Nacional sobre Bem-estar e 

Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais de Educação, promovido pela SUGEP 

em outubro de 2019, indicaram a necessidade premente da elaboração de uma Política de 

Qualidade de Vida, Saúde e Bem-estar no Ambiente de Trabalho no âmbito da SEEDF; 

e que o protocolo de intenções extraído do referido evento propôs a criação de uma 

Comissão Especial responsável por elaborar a PQVT, que veio a ser instituída pela 

Portaria SEEDF 108, de 11/5/2020; e 

CONSIDERANDO que os membros da Comissão Especial, nomeados pela 

Portaria SEEDF 108/2020, utilizaram-se do arcabouço normativo nacional vigente e do 

histórico dos documentos institucionais da Secretaria, e, ainda, tomando-se por base 

dados e análises das pesquisas e doutrinas a respeito da qualidade de vida do trabalhador, 

Resolve: 
 

Art. 1º Instituir a Política de Qualidade de Vida, Saúde e Bem-estar para Servidores 

Públicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em seu Ambiente de 

Trabalho e para servidores aposentados (PQVT/SEEDF). 

 

 
CAPÍTULO I 

DOS CONCEITOS 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria e da PQVT/SEEDF consideram-se os 

seguintes conceitos: 
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I- política de qualidade de vida no trabalho - PQVT: fundamentos normativos 

para a concepção e alcance de qualidade de vida no trabalho; os valores que orientam as 

práticas de gestão organizacional e de trabalho na Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF, veiculando fundamentos éticos da relação indivíduo-trabalho- 

organização; 

II- absenteísmo: ausência física do profissional, de seu ambiente de trabalho, 

por pelo menos o período de um turno de trabalho; 

III- absenteísmo por doença: ausência física do profissional de seu ambiente 

de trabalho causada por motivo de tratamento de sua própria saúde; 

IV- ações de qualidade de vida no trabalho: medidas pontuais de qualidade de 

vida no trabalho, de média complexidade, vinculadas à execução de um projeto ou 

autônomas; 

V- ambiente de trabalho: conjunto de bens, instrumentos, processos e meios 

de natureza material e imaterial do contexto de trabalho no qual se estabelecem as relações 

socioprofissionais, e no qual são exercidas as atividades laborais; 

VI- autonomia do servidor: liberdade do servidor, no exercício de seu trabalho, 

para desempenhar as tarefas de modo inovador, com corresponsabilidade, envolvimento 

e criatividade, respeitando os normativos legais; 

VII- bem-estar no trabalho: representações positivas que se originam das 

situações vivenciadas pelos indivíduos na execução de suas tarefas; 

VIII- bem-estar pessoal no trabalho: avaliação subjetiva de satisfação no 

trabalho, envolvimento com este e comprometimento organizacional afetivo, que se 

traduzem em sentimentos positivos como entusiasmo, orgulho, contentamento, confiança 

e dedicação; 

IX- condições de trabalho: características físicas e estruturais do ambiente 

laboral que podem afetar o servidor em sua atividade de trabalho, envolvendo elementos 

relativos à saúde e à segurança física, equipamentos, instrumentos e suporte 

organizacional; 
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X- conexão trabalho e vida social: percepção da importância da relação entre 

o trabalho desenvolvido na instituição com a vida social, proporcionando produtividade 

saudável, bem-estar, significado pessoal e familiar; 

XI- cultura organizacional: expressa o conjunto de hábitos, crenças, 

comportamentos e conhecimentos que influenciam as relações socioprofissionais no 

ambiente de trabalho 

XII- desempenho: habilidades, comportamentos e competências colocadas em 

ação pelo servidor no ambiente do trabalho visando a realização das tarefas que lhe são 

atribuídas; 

XIII- desenho do trabalho: organização do trabalho levando em consideração 

suas características em seus variados aspectos: características da tarefa, do conhecimento 

para realizá-la; e dos contextos sociais e laborais envolvidos; 

XIV- diagnóstico de qualidade de vida no trabalho: pesquisas e bancos de dados 

quantitativos e qualitativos com rigor científico, que permitem conhecer o que pensam e 

experimentam os servidores sobre a qualidade de vida no trabalho na SEEDF, servindo 

de subsídios fundamentais para a concepção de política e de programas de qualidade de 

vida no trabalho; 

XV- diversidade: reconhecimento da existência de diferenças entre as pessoas; 
 

XVI- eixo temático: é o grupo de temas básicos que funcionam como suporte ou 

guia para o planejamento de os programas, projetos e ações para a promoção da PQVT 

Qualidade de Vida, Saúde e Bem-estar dos servidores; 

XVII- estratégias de enfrentamento: conjunto de medidas adotadas pelos gestores 

visando a auxiliar os servidores em situações de desafios e vulnerabilidades no ambiente 

de trabalho; 

XVIII- fatores de proteção: elementos que atuarão tanto como suporte na 

prevenção de doenças, quanto no aumento do bem-estar individual e coletivo no ambiente 

de trabalho; 

XIX- fatores de risco: condições relacionadas aos hábitos de vida negativos das 

pessoas e ao ambiente de trabalho que podem gerar adoecimento físico e/ou mental; XXI- 
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formação continuada: atividade crítico-reflexiva de natureza teóricoprática que possibilita 

o desenvolvimento pessoal e laboral dos profissionais da educação; 

XXII- gestão organizacional humanizada: gerenciamento dos trabalhos, 

observando as características dos indivíduos, de forma a valorizar os relacionamentos 

interpessoais, promovendo a interação e o aumento do bem-estar dos servidores em prol 

da coletividade; 

XXIII- gestão participativa e democrática: gestão dos trabalhos e tarefas com a 

finalidade de dar transparência às ações dando oportunidade aos servidores de opinar e 

dialogar, construindo e realizando as tarefas de forma coletiva; 

XXIV- indicadores de qualidade de vida no trabalho: conjunto de informações 

empíricas, de natureza quantitativa e qualitativa, que englobam aspectos epidemiológicos, 

comportamentais e perceptivos que permitem avaliar e monitorar a qualidade de vida das 

pessoas na organização; 

XXV- mal-estar no trabalho: representações negativas dos indivíduos que se 

originam das situações vivenciadas por eles na execução das tarefas; 

XXVI- organização do trabalho: forma como o trabalho é estruturado e 

gerenciado, pela qual é definida a divisão de tarefas, seus objetivos, variáveis de tempo 

de execução, técnicas de controle e gestão das atividades; 

XXVII- presenteísmo: ocorre quando o servidor se encontra no ambiente de 

trabalho, porém não consegue atingir a produtividade ideal ou o engajamento na 

realização de suas atividades em virtude de doença física/mental ou por estar focado em 

outra situação que lhe traz preocupação; 

XXVIII- prevenção: disponibilização prévia dos meios e conhecimentos 

necessários para reduzir vulnerabilidades, danos ou agravos à saúde do servidor em 

decorrência do ambiente, dos processos de trabalho e dos hábitos de vida; 

XXIX- programas de qualidade de vida no trabalho: programas elaborados a fim 

de estabelecer parâmetros para o desenvolvimento de projetos e ações a serem executados 

de acordo com a PQVT; 
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XXX- projetos de qualidade de vida no trabalho: iniciativas de promoção de 

qualidade de vida no trabalho voltadas para o enfrentamento de temáticas complexas, 

resultantes do diagnóstico organizacional; 

XXXI- promoção à saúde no trabalho: conjunto de ações com a finalidade de 

reduzir e/ou eliminar os riscos decorrentes do ambiente, do processo de trabalho e dos 

hábitos de vida, objetivando o desenvolvimento de práticas de gestão, de atitudes e de 

comportamentos que contribuam para a proteção da saúde no âmbito individual e 

coletivo; 

XXXII- qualidade de vida no trabalho: condição de atuação profissional que 

possibilite um ambiente de trabalho produtivo, de bem-estar físico, psicológico e social, 

favorável ao crescimento pessoal e social e ao cumprimento da missão institucional; 

garantia de fatores geradores e bem-estar individual e coletivo no contexto laboral, a partir 

de uma gestão organizacional humanizada e da promoção à saúde e segurança no 

trabalho; 

XXXIII- reconhecimento profissional: percepção dos servidores acerca da 

valorização das suas atividades profissionais demonstradas por seus pares, superiores, 

pais, alunos e meios de comunicação disponíveis e diversos; 

XXXIV- relações socioprofissionais de trabalho: interações sociais 

estabelecidas no ambiente de trabalho, abrangendo as relações entre os pares, os gestores 

e sua equipe que influenciam diretamente a atividade de trabalho; 

XXXV- saúde: “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doenças”. (OMS). 

XXXVI- saúde mental: “estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe 

suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar 

produtivamente e é capaz de contribuir para sua comunidade". (OMS) 

XXXVII- servidor público: pessoa legalmente investida em cargo público. 

(Lei Complementar nº 840/2011); 

XXXVIII- servidor aposentado: servidor que já cumpriu o tempo de serviço e 

se afastou do trabalho, mantendo vínculo como servidor público inativo; e 
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XXXIX- valorização do profissional de educação: reconhecimento 

institucional e social por meio da implementação de condições ambientais e relacionais 

de trabalho. 

 
CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção I Dos Objetivos 

Art. 3º São objetivos da PQVT/SEEDF: 
 

I- fomentar na cultura organizacional o reconhecimento da Educação como elemento 

transformador de realidades; 

II- promover a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde dos servidores da SEEDF no 

ambiente de trabalho e dos servidores aposentados; 

III- estimular relações socioprofissionais de trabalho pautadas pelo respeito, cooperação, 

empatia e generosidade; 

IV- construir estratégias institucionais de promoção de saúde física e mental; 

V - reduzir o absenteísmo por doença e o presenteísmo. 

 
Seção II Das 

Diretrizes 

Art. 4º São diretrizes da PQVT/SEEDF: 
 

I- reconhecimento de que o servidor, considerado como pessoa e trabalhador, 

é fundamental para implementação das estratégias de desenvolvimento no campo da 

educação; 

II- promoção de apoio necessário ao servidor em todos os momentos de sua 

vida funcional, desde o ingresso até a aposentadoria; 

III- harmonização entre os interesses e necessidades institucionais com os 

interesses e necessidades individuais e coletivos dos servidores; 

IV- formação continuada e desenvolvimento pessoal e profissional dos 

servidores, associados a critérios transparentes de reconhecimento e de oportunidades por 

parte dos gestores; 
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V- aprimoramento da gestão organizacional humanizada, tornando-a mais 

democrática, ética e eficiente; 

VI- desenvolvimento das competências dos gestores para a construção coletiva 

de ações que visem combater ou prevenir fatores de risco que desencadeiem adoecimento 

e mal-estar no ambiente de trabalho; 

VII- zelo pela saúde do servidor, com estímulo a atitudes e hábitos que visem 

ao equilíbrio entre a qualidade de vida e o bem-estar no ambiente de trabalho e na vida 

pessoal; 

VIII- apoio institucional ao servidor que esteja com restrição temporária e/ou 

readaptados, objetivando que superem as dificuldades e, da mesma forma, promover o 

atendimento das adequações determinadas às pessoas com deficiências (PCDs); 

IX- valorização da autonomia, da criatividade, da corresponsabilidade e da 

conscientização dos profissionais enquanto servidores do público; 

X- reconhecimento dos servidores no desenvolvimento de suas competências 

por parte das lideranças, dos pares, da comunidade escolar e da sociedade em geral; 

XI- promoção da equidade, isonomia, igualdade, não discriminação, direito à 

privacidade e abolição de qualquer tratamento que atente contra a dignidade da pessoa 

humana; 

XII- garantia dos direitos e dos deveres de cada indivíduo, respeitando as 

diferenças e as diversidades; 

XIII- criação de condições necessárias para a preservação da cultura 

organizacional comprometida com a excelência no processo de ensino-aprendizagem e 

nas relações humanas; 

XIV- aproximação da Instituição com seus servidores aposentados, buscando o 

reconhecimento pelos serviços prestados, acolhimento e orientação quanto às questões 

relacionadas à aposentadoria, cuidados com a saúde e promoção da qualidade de vida pós 

aposentadoria; 

XV- criação e manutenção de espaços de trabalho e de convivência saudáveis, 

acompanhados da implementação de medidas ergonômicas nos ambientes de trabalho 

para a melhoria das condições laborais; 
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XVI- acesso transparente do servidor às informações e decisões que versem 

sobre sua vida funcional ou que lhes afetem diretamente, bem como dos temas 

relacionados às questões estruturais e operacionais da Instituição; 

XVII- criação de condições que estimulem os servidores a produzir e 

socializar conhecimentos relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional e para 

o aprimoramento da sua atuação na Instituição; e 

XVIII- adequação das condições de trabalho, dos espaços físicos, 

mobiliário, equipamentos tecnológicos ou outros bens materiais às práticas de vivência 

sustentável. 

 
 

Seção III 
 

Dos Eixos Temáticos 
 

Art. 5º A PQVT/SEEDF é constituída por Eixos Temáticos, a seguir descritos: 
 

I - Eixo 1 - Formação: oportunidade oferecida aos servidores visando a obterem 

melhor preparação para o desenvolvimento de seu trabalho, uso de novas ferramentas de 

comunicação e constante melhoria das relações humanas; 

II - Eixo 2 - Condições de Trabalho: adequação dos recursos necessários para a 

realização do trabalho: instalações físicas, mobiliários e demais equipamentos, rede de 

internet e telefonia, clima, ruídos, e ergonomia do trabalho entre outros itens que tragam 

melhor adequação ao ambiente laboral; 

III - Eixo 3 - Organização do Trabalho: orientações claras e objetivas sobre desenho 

do trabalho e sua realização, de modo a assegurar ao servidor a posição de protagonista 

no redesenho de seu ambiente organizacional, promovendo estímulo ao engajamento, 

considerando ainda a forma, o alcance, a natureza e os graus de complexidade para 

realização dos processos de trabalho, devendo harmonizá-las às habilidades e 

conhecimentos dos profissionais, às relações interpessoais, aos aspectos físicos e 

ambientais e às consequências na organização do trabalho; 

IV - Eixo 4 - Cultura Organizacional: atuação sobre crenças, hábitos e valores 

praticados, tendo como meta promover a melhoria da percepção mútua dos servidores 
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sobre a Instituição, por meio do aprimoramento das relações socioprofissionais, resolução 

de conflitos, comunicação não violenta e liberdade para criatividade no ambiente de 

trabalho; 

V - Eixo 5 - Pertencimento à Instituição: reconhecimento e valorização que os 

servidores atribuem ao seu trabalho, orgulho em pertencer aos quadros institucionais, 

desejo de permanência e percepção da relevância do trabalho que desempenham; 

VI - Eixo 6 - Conexão Trabalho – Vida Social: reconhecimento e a valorização do 

trabalho pelos familiares, pelos amigos e pela sociedade; 

VII – Eixo 7 - Gestão e Liderança: envolvimento dos servidores nas decisões que 

afetem suas atividades, a sua valorização como ser humano e não somente como servidor, 

apoio à equipe gestora para executar suas funções, a gestão de pessoas e processos com 

ética e responsabilidade e bom relacionamento entre gestores e servidores; 

VIII - Eixo 8 - Comunicação Organizacional: divulgação de informações claras, 

rápidas, eficientes e transparentes aos servidores em todos os níveis de gestão; 

IX- Eixo 9 - Valorização dos Servidores: ambiente institucionalizado em que os 

servidores percebam o quanto são reconhecidos pelo trabalho que realizam, pelo esforço 

no cumprimento das suas funções, pelos talentos e habilidade que eles têm e pelo 

tratamento recebido por seus superiores e colegas independentemente da posição 

hierárquica que ocupam; 

X- Eixo 10 - Valorização dos Servidores Aposentados: Valorização dos servidores 

aposentados, pelos serviços prestados à instituição, com reconhecimento do direito ao 

bem-estar e qualidade de vida para além da condição profissional ativa, na pós 

aposentadoria; 

XI - Eixo 11 - Valorização das Diversidades: Reconhecimento da existência da 

diferença entre as pessoas garantindo a elas o direito à visibilidade, os direitos humanos, 

o reconhecimento pelo seu trabalho, o combate à discriminação e o acesso a 

oportunidades em igualdade de condições; 

XII - Eixo 12 - Valorização das Servidoras Mulheres: plena participação das mulheres 

nos processos decisórios e de gestão em todos os níveis do trabalho, garantindo equidade 
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de gênero, isonomia no tratamento e na designação de funções e responsabilidades entre 

servidores e servidoras e o fortalecimento da luta contra a discriminação e violência de 

gênero, assédio moral e sexual; 

XIII- Eixo 13 - Valorização dos Servidores Portadores de Deficiência – PCDs: condições 

adequadas à atuação das Pessoas com Deficiência - PCDs, eliminação de todas as formas 

de discriminação e a inclusão plena em todas as esferas de atuação, gestão e liderança; 

XIV - Eixo 14 - Valorização dos Servidores readaptados: condições adequadas para a 

atuação dos servidores readaptados, a eliminação de todas as formas de discriminação e 

a inclusão plena em todas as esferas de atuação, gestão e liderança, respeitadas as 

restrições determinadas no processo de readaptação; 

XV - Eixo 15 - Valorização dos Servidores Negros: direito à visibilidade dos 

servidores negros, reconhecimento pelo seu trabalho, o combate à discriminação e 

garantia de igualdade e isonomia nas oportunidades; 

XVI – Eixo 16 - Saúde Física e Mental: promoção de saúde física e mental, prevenção 

de doenças e apoio ao servidor quando a doença já esteja estabelecida; 

XVII - Eixo 17 - Meio Ambiente e Sustentabilidade: desenvolvimento e estímulo à 

prática da consciência cidadã a partir dos princípios da responsabilidade socioambiental, 

da sustentabilidade na gestão logística institucional, na racionalização do uso de materiais 

e serviços por meio da adoção de práticas de consumo sustentável, considerando a origem 

e o ciclo de vida dos produtos adquiridos pela instituição. 

§ 1º Os Eixos Temáticos deverão ser considerados para a elaboração de novos programas, 

projetos e ações, bem como para promover adequações necessárias aos já existentes na 

SEEDF; 

§ 2º Os Eixos Temáticos e os programas, projetos e ações de qualidade de vida no 

trabalho vinculados a eles têm a finalidade de operacionalizar a PQVT/SEEDF. 

CAPÍTULO III 
 

DO COMITÊ CENTRAL E DOS COMITÊS REGIONAIS 
 

Art. 6º Ficam criados na SEEDF o Comitê Central de Qualidade de Vida no Ambiente 

de Trabalho (CCQVT) e os Comitês Regionais de Qualidade de Vida no Ambiente de 
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Trabalho (CRQVT) com caráter autônomo, permanente, propositivo, deliberativo, 

consultivo e avaliativo. 

Parágrafo único. Cabe ao CCQVT, juntamente com os CRQVT, incentivar e articular a 

criação de programas, projetos e ações de promoção de qualidade de vida, bem-estar e 

saúde para os servidores públicos da SEEDF e aposentados, sem prejuízo das ações 

realizadas pela DISER/SUGEP e de outras iniciativas em andamento, conforme Anexo I 

– “Indicação de Programas, Projetos e Ações Vinculados aos Eixos Temáticos” e 

“Caderno de Ações 2019-2022”. 

 

 
Seção I 

 

Das Competências dos Comitês de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 
 

Art. 7º - Caberá aos Comitês de QVT: 
 

I- coordenar, articular, monitorar, avaliar e propor iniciativas para assegurar 

a implementação da PQVT/SEEDF; 

II- avaliar a efetividade da PQVT/SEEDF periodicamente e propor melhorias 

e ajustes às normas; 

III- elaborar, juntamente com a DISER, os Regimento Internos dos Comitês 

da PQVT/SEEDF e submetê-los ao Secretário para sua publicação; 

IV- promover a sensibilização dos gestores e servidores quanto à importância 

da responsabilidade pela execução e práticas de QVT; 

V- estruturar banco de informações sobre programas, projetos e ações que 

objetivem a melhoria da qualidade de vida, bem-estar e saúde dos servidores, em 

execução na SEEDF; 

VI- apoiar e incentivar políticas transversais que sejam potencializadoras de 

qualidade de vida, bem-estar e saúde dos servidores; 

VII- valer-se do assessoramento técnico interno e externo para desenvolver as 

suas atribuições, quando necessário e viável; e 
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VIII- fomentar a formação constante dos membros dos Comitês da 

PQVT/SEEDF e demais servidores envolvidos com a implementação desta Política. 

Art. 8º Compete ao Comitê Central de QVT: 
 

I- manifestar-se, oficialmente, por meio de pareceres ou emissão de 

esclarecimentos dentro de sua área de competência; 

II- divulgar suas ações mediante os canais de comunicação institucional 

disponíveis na SEEDF; 

III- estabelecer critérios para concessão de Selo de Qualidade de Vida, 

Bemestar e Saúde às iniciativas de destaque no âmbito da SEEDF; 

IV- prestar assessoramento técnico e teórico aos proponentes de programas, 

projetos e ações de QVT para execução dessas atividades; e 

V- assessorar os Comitês Regionais de QVT no desenvolvimento de suas 

atribuições. 

Art. 9º Compete aos Comitês Regionais de QVT: 
 

I- intermediar o assessoramento técnico e teórico aos proponentes de 

programas, projetos e ações de QVT para execução dessas atividades; 

II- manter o Comitê Central de QVT informado sobre suas atividades e 

responder às demandas que lhe forem apresentadas, consoante suas atribuições; e 

III- utilizar-se, quando necessário à execução das suas atribuições, do 

assessoramento técnico e teórico do Comitê Central de QVT. 

Art. 10 Cabe ao CCQVT e aos CRQVT, no contexto da avaliação institucional 

da PQVT/SEEDF, em parceria com a DISER e Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV), elaborar, aplicar, sistematizar e interpretar os 

dados do bloco “Qualidade de Vida, Bem-estar e Saúde dos Servidores” para que a 

Política seja implementada de forma constante e permanente; 

 

 
Seção II 
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Da Composição dos Comitês de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 
 

Art. 11 O CCQVT será composto pelos representantes das seguintes carreiras: 
 

I - 3 (três) servidores da Carreira de Magistério Público - CMP; II - 2 

(dois) servidores da Carreira de Assistência à Educação- CAE; e 

III - 1 (um) representante da DISER. 
 

§ 1º A seleção dos membros representantes das carreiras será realizada pela 

DISER mediante processo de aptidão que avaliará a experiência e/ou formação em 

temáticas relacionadas à QVT, planejamento e gestão. 

§ 2º O CCQVT poderá contar, adicionalmente, com até um servidor aposentado 

de cada carreira, além dos membros previstos neste artigo. 

§ 3º Todos os membros do CCQVT serão designados por portaria publicada no 

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). 

Art. 12 Considerando a indispensabilidade do conhecimento técnico e teórico 

sobre a PQVT/SEEDF instituída nesta norma e seu processo de implantação e, ainda, a 

necessidade da elaboração do Regimento Interno dos Comitês de QVT, o primeiro 

mandato dos membros do CCQVT será exercido por 5 membros eleitos nos termos do 

art.11, dentre: 

I- os membros remanescentes da Comissão de Elaboração da PQVT/SEEDF; 

II - os membros da Comissão de Acompanhamento do Caderno de Ações, 

quando necessário à complementação, em caso de não preenchimento pelos membros 

indicados no inciso anterior. 

Art. 13 Os Comitês de QVT elegerão seus coordenadores dentre seus respectivos 

membros. 

Art. 14 Cada Subsecretaria e demais Unidades Administrativas em nível central 

da SEEDF indicará um servidor para atuar como interlocutor entre suas unidades e o 

CCQVT. 

 

 
Seção III 
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Dos Comitês Regionais (CRQVT) 
 

Art. 15 Haverá um CRQVT em cada Coordenação Regional de Ensino, cuja 

composição será de 3 (três) membros indicados pelo respectivo coordenador-regional. 

Art. 16. Cada Unidade Escolar elegerá um servidor para atuar como interlocutor 

entre a unidade e o CRQVT. 

 

 
Seção IV 

 

Do Mandato dos Membros dos Comitês 
 

Art. 17 O mandato dos membros do CCQVT será de 4 (quatro) anos, com 

renovação a cada 2 (dois) anos. 

§ 1º A primeira renovação dos membros será de 2/5 da composição, a segunda 

de 3/5 e assim sucessivamente, exceto o mandato do representante da DISER, que será 

exercido conforme o planejamento daquela unidade. 

Art. 18 O mandato dos membros do CRQVT será de 2 (dois) anos, com 

renovação a cada ano. 

§ 1º A primeira renovação será de 1/3 da composição, a segunda de 2/3 e assim 

sucessivamente, com limite de 1 (uma) recondução por membro. 

§ 2º Excepcionalmente, o primeiro mandato dos membros do CRQVT terá a 

primeira renovação ao final do primeiro ano, viabilizando-se assim a renovação anual 

intercalada com mandato de 2 (dois) anos para todos os demais membros. 

Art. 19. Os membros do CCQVT, representantes das carreiras, terão dedicação 

integral às funções enquanto durar seu mandato. 

§ 1º O membro do CCQVT, representante da DISER, terá jornada parcial, com 

dedicação mínima de 50% de sua carga horária para o exercício de suas funções no 

Comitê. 

§ 2º Os membros dos CRQVT terão jornada parcial, com dedicação mínima de 

25% de sua carga horária para o exercício de suas funções no Comitê. 
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Art. 20 A designação dos membros para atuação no CCQVT, altera as 

respectivas lotações originais para o Gabinete/SEEDF, sendo facultado, ao término do 

mandato, o seu retorno ao local de exercício anterior; exceto a designação do 

representante da DISER, que permanecerá lotado e com exercício naquela unidade. 

§ 1º A designação do servidor como membro do CRQVT não altera seu local de 

exercício e será encerrada caso ocorra sua movimentação para fora das unidades 

administrativas da Coordenação Regional de Ensino que representa, sendo providenciada 

sua substituição. 

§ 2º A designação do servidor como interlocutor não altera seu local de exercício 

e será encerrada caso ocorra sua movimentação para outra Unidade Escolar, sendo 

providenciada sua substituição. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DA INFRAESTRUTURA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PQVT/SEEDF 
 

Art. 21. A estrutura necessária à implementação da PQVT/SEEDF será assegurada 

institucionalmente pelo Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, ao qual 

competirá garantir os recursos humanos, orçamentários, financeiros, materiais e 

tecnológicos necessários para a execução das atribuições dos Comitês de QVT. 

 

 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE QVT 
 

Art. 22. A PQVT/SEEDF será implementada por meio de programas, projetos e 

ações em curso ou em futuras atividades desenvolvidos pelas unidades orgânicas da 

Secretaria de Estado da Educação, de acordo com a legislação vigente e com o suporte, 

assessoramento e acompanhamento dos Comitês de QVT. 

Art. 23. A promoção da qualidade de vida, bem-estar e saúde no ambiente de 

trabalho é compromisso de todos os servidores públicos atuantes na SEEDF, seja por meio 
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de programas, projetos e ações especificamente desenvolvidos para esta finalidade ou por 

iniciativas próprias no cotidiano profissional de trabalho. 

Parágrafo único. As unidades que compõem a estrutura administrativa da SEEDF 

deverão estimular a implantação e facilitar a implementação, a manutenção e a 

continuidade dos programas, projetos e ações de qualidade de vida, bem-estar e saúde no 

ambiente de trabalho. 

CAPÍTULO VI 
 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PQVT/SEEDF 
 

Art. 24 As atividades de acompanhamento e avaliação da PQVT/SEEDF deverão 

pautar-se na demonstração do impacto das ações e dos benefícios gerados aos servidores 

e à SEEDF. 

Parágrafo único. As atividades de acompanhamento e avaliação serão exercidas 

em cada Comitê e terão caráter consultivo, deliberativo e/ou fortalecedor quanto à 

implementação e o aprimoramento do disposto nesta Política, proporcionando 

transparência e publicidade às ações PQVT/SEEDF. 

Art. 25 O acompanhamento, a avaliação, a formulação de indicadores da 

PQVT/SEEDF terão como base os dados sistematizados e os relatórios elaborados 

referentes ao levantamento sobre “Ambiente Organizacional” da Avaliação Institucional 

organizada e sistematizada pela SUPLAV, em parceria com a Gerência de Apoio e 

Desenvolvimento de Pessoas (GADEP/DISER/SUGEP). 

Parágrafo único. Os fatores pesquisados por intermédio do levantamento sobre 

“Ambiente Organizacional”, serão adaptados aos critérios adotados pela PQVT/SEEDF, 

especialmente a partir dos Eixos Temáticos estratégicos estabelecidos nesta Política, 

inclusive com a alteração de seu nome para “Qualidade de Vida, Bem-estar e Saúde dos 

Servidores”. 

Art. 26. A critério dos CCQVT e CRQVT em parceria com a DISER, outras 

pesquisas e dados poderão ser utilizados como indicadores de impacto e de resultados da 

Política para os servidores. 
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§ 1º O planejamento e monitoramento das avaliações dos programas, projetos e 

ações vinculados à PQVT/SEEDF deverão incluir os impactos na saúde e bem-estar do 

servidor e poderão ser considerados insumos para o acompanhamento e avaliação da 

Política. 

§ 2º Para subsidiar a tomada de decisões, os dados constantes dos relatórios 

epidemiológicos produzidos pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SUBSAÚDE), da Secretaria Executiva de Qualidade de Vida no Trabalho (SEQUALI), 

e da Secretaria de Economia (SEEC), serão interpretados juntamente com os comitês de 

QVT, considerando os demais indicadores da Política. 

 

 
CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 27. A PQVT/SEEDF será amplamente divulgada, utilizando-se o meio 

oficial de publicação no DODF e os meios de comunicação institucionais e sítios da 

internet garantindo a máxima publicidade e transparência. 

Art. 28. A PQVT/SEEDF poderá ser desenvolvida em articulação com outras 

organizações governamentais e não governamentais, devendo considerar as atribuições 

regimentais e o planejamento estratégico das unidades orgânicas desta Secretaria. 

Art. 29. A PQVT/SEEDF reconhece e valida o "Programa De Bem" e o "Caderno 

de Ações 2019-2022", instituídos pela Portaria nº 287, de 26 de setembro de 2018, como 

iniciativas preexistentes na Secretaria, relacionadas à valorização, promoção de bem-estar 

e de qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Art. 30. A PQVT/SEEDF não poderá ser alterada em suas diretrizes e objetivos 

sem prévia e ampla consulta aos servidores, validada pelo CCQVT e aprovada pelo 

Secretário de Estado da Educação. 

Art. 31. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 

 
INDICAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VINCULADOS AOS 

EIXOS TEMÁTICOS 

 
Lista não exaustiva de INDICAÇÕES, por Eixos Temáticos, para Programas, Projetos e 

Ações que promovam a Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar para Servidores Públicos 

da SEEDF em seu Ambiente de Trabalho – PQVT/SEEDF e para servidores aposentados. 

 
Eixo 1: Formação 

Oportunidade oferecida aos servidores visando obter melhor preparação para o 

desenvolvimento de seu trabalho, uso de novas ferramentas de comunicação e constante 

melhoria das relações humanas: 

• Utilização de sistemas informatizados. 

• Transformação digital: uso das mídias sociais como ferramenta de atualização, 

produção e disseminação de conteúdo. 

• Desempenho das tarefas específicas às funções nas carreiras magistério e 

assistência. 

• Conhecimento dos documentos institucionais. 

• Atendimento ao público. 

• Ética, técnica e relações humanas. 

• Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho. 

• Educação Corporativa. 

• Processos participativos. 

• Inteligência Emocional. 

• Servidores em área administrativa. 

• Servidores no início do ano letivo (semana de imersão) sobre competências 

socioemocionais. 

• Acidentes em serviço e doenças profissionais e do trabalho decorrentes de 

exposição a riscos existentes. 

• Saúde e segurança no trabalho. 

• Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos. 

• Primeiros socorros. 

• Diferentes tipos de assédio, implicações administrativas e legais. 

• Orientações e acolhimento aos servidores em tratamento por dependência 

química, doenças mentais e transtornos psíquicos. 

• Legislação previdenciária. 

• Respeito à diversidade. 

• Interlocução da Secretaria junto à Escola de Governo, na execução dos programas 

e projetos de capacitação e desenvolvimento. 
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Eixo 2: Condições de Trabalho 

Adequação dos recursos necessários para a realização do trabalho: instalações físicas, 

mobiliários e demais equipamentos, rede de internet e telefonia, clima, ruído e ergonomia 

do trabalho: 

• Provisão / Renovação de móveis para que estejam de acordo com as regras de 

ergonomia. 

Provisão / Renovação dos equipamentos de informática de acordo com as 

demandas de trabalho. 

• Provisão de materiais necessários à execução do trabalho. 

• Adequação dos espaços físicos às necessidades de trabalho. 

• Organização de espaços para alimentação e descanso. 

• Aferição e monitoramento dos níveis de ruído / barulho em locais e horários 

específicos. 

• Conforto térmico e controle de umidade. 

• Monitoramento da qualidade do ar. 

• Estudos do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados 

dos processos de trabalho. 

• Metodologia de investigação de acidentes em serviço, de doenças profissionais e 

do trabalho. 

• Criação e manutenção de cultura prevencionista pelo uso de equipamentos 

adequados ao trabalho. 

 
Eixo 3: Organização do Trabalho 

Orientações claras e objetivas sobre desenho do trabalho e sua realização, de modo a 

assegurar ao servidor a posição de protagonista no redesenho de seu ambiente 

organizacional, promovendo estímulo ao engajamento, considerando ainda a forma, o 

alcance, a natureza e os graus de complexidade para realização dos processos de trabalho, 

devendo harmonizá-las, ainda, às habilidades e conhecimentos dos profissionais, às 

relações interpessoais, aos aspectos físicos e ambientais e às consequências na 

organização do trabalho: 

• Institucionalização de Organogramas e Fluxogramas. 

• Acervo acessível dos documentos e textos legislativos. 

• Adequação da carga horária de trabalho dos servidores. 

• Consideração da distância da residência do servidor ao seu local de trabalho nas 

decisões sobre movimentação. 

• Redefinições profissiográficas. 

• Pesquisa de Avaliação sobre os sites da Secretaria e da EAPE. 

• Pesquisa sobre tipos de informações funcionais que os servidores sugerem ter 

acesso direto, e por qual meio de comunicação. 

• Pesquisa sobre meios de comunicação que os servidores acessam com mais 

facilidade e/ou frequência. 

• Acesso institucional às legislações de trabalho completas e atualizadas. 

• Distribuição e coordenação das atividades de trabalho de modo justo e eficiente 

aos servidores. 
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• Mapeamento de competências e perfis profissiográficos dos servidores da 

Secretaria. 

 
Eixo 4: Cultura Organizacional 

Atuação sobre crenças, hábitos e valores praticados, tendo como meta promover a 

melhoria da percepção mútua dos servidores sobre a Instituição, por meio do 

aprimoramento das relações socioprofissionais, resolução de conflitos, comunicação não 

violenta e liberdade para criatividade no ambiente de trabalho: 

• Promoção da Cultura da Paz. 

Desenvolvimento da Inteligência socioemocional. 

• Comunicação não-violenta. 

• Mediação de conflitos. 

• Práticas culturais. 

• Acolhimento e Escuta Sensível. 

• Respeito às diversidades. 

• Espaço coletivo de fala e escuta / rodas de conversa; semanas ou dias temáticos; 

Seminários / palestras etc. 

• Diagnóstico dos núcleos circunstanciais de problemas a serem enfrentados. 

 
Eixo 5: Pertencimento à Instituição 

Reconhecimento e valorização que os servidores atribuem ao seu trabalho, orgulho em 

pertencer aos quadros institucionais, desejo de permanência e percepção da relevância do 

trabalho que desempenham: 

• Valorização do trabalho dos servidores pelos colegas. 

• Cooperação entre os colegas de trabalho. 

• Reconhecimento de Boas Práticas. 

• Homenagem. 

• Promoção de concurso entre os servidores para a criação do Selo PQVT, o qual 

servirá também como “logo” desta Política. 

• Banco de talentos de servidores. 

• Ações de avaliação de desempenho institucional e conscientização da 

responsabilidade social e ambiental. 

 
Eixo 6: Conexão Trabalho – Vida Social 

Reconhecimento e a valorização do trabalho pelos familiares, pelos amigos e pela 

sociedade: 

• Educação financeira. 

• Voluntariado. 

• Atividades culturais. 

• Ações comunitárias. 

• Atividades recreativas e esportivas envolvendo pais, familiares e a vizinhança. 
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Eixo 7: Gestão e Liderança 

Envolvimento dos servidores nas decisões que afetam suas atividades, a sua valorização 

como ser humano e não somente como servidor, apoio à equipe gestora para executar 

suas funções, a gestão de pessoas e os demais processos com ética, responsabilidade e 

bom relacionamento entre gestores e servidores: 

• Rodas de conversa específicas para gestores. 

• Apoio psicológico aos dirigentes / gestores. 

• Formação para Gestão. 

• Formação para Gestão Humanizada. 

• Formação para Gestão por competências. 

• Formação para Gestão participativa. 

• Formação para Gestão de Riscos. 

• Formação para Gestão de Pessoas. 

• Formação para Mapeamento de Processos. 

• Formação em Metodologias Ágeis. 

• Formação para Liderança. 

• Formação para Gestores quanto à prevenção ao assédio organizacional. 

• Formação para Gestores quanto ao acolhimento e orientações para lidar com 

servidores com indícios ou em tratamento para dependência química, doenças 

mentais, transtornos psíquicos etc. 

• Sensibilização dos gestores e disseminação de informações corretas acerca do 

tema das doenças mentais e combate ao estigma que as envolve. 

• Construção de parâmetros relacionados à formação / experiência necessárias ao 

desempenho de determinados cargos comissionados ou funções gratificadas. 

• Capacitação Continuada para servidor nomeado em cargo ou função para o 

oferecimento de curso de Gestão de Pessoas, caso não o tenha ou a certificação 

seja superior a 4 anos. 

• Congresso para gestores sobre práticas da gestão organizacional humanizada. 

• Assistência e orientação aos gestores de setores em que haja atuação de servidores 

em estágio probatório. 

 
Eixo 8: Comunicação Organizacional 

Divulgação de informações claras, rápidas, eficientes e transparentes aos servidores em 

todos os níveis de gestão: 

• Comunicação com os servidores por meio de informes, boletins, clippings diários. 

• Gestão da informação. 

• Campanhas informativas. 

• Canais de denúncias sobre casos de ofensa aos direitos e garantias do servidor. 

• Integração com sindicatos e associações de classe. 

• Interlocução com todas as áreas da Instituição sobre reporte de problemas com a 

saúde dos servidores. 

• Intercâmbio com o órgão central de Saúde Ocupacional do Distrito Federal para 

encaminhamento de servidores, disseminação de informações, promoção de ações 

e campanhas de prevenção. 
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• Interlocução junto a órgãos públicos e privados para realizar ações de formação e 

desenvolvimento de pessoas. 

• Acompanhamento de servidores durante o estágio probatório, dos procedimentos 

de avaliação da aptidão, da capacidade e da eficiência dos servidores no 

desempenho do cargo. 

• Atualização das informações e registros pertinentes à legislação sobre cargos, 

carreiras, tabelas de remuneração, progressão e promoção funcional, gratificações, 

adicionais e benefícios concedidos a servidores. 

 
Eixo 9: Valorização dos Servidores 

Ambiente institucionalizado em que os servidores percebam o quanto são reconhecidos 

pelo trabalho que realizam, pelo esforço no cumprimento das suas funções, pelos talentos 

e habilidades que eles têm e pelo tratamento recebido por seus superiores e colegas 

independentemente da posição hierárquica que ocupam: 

• Plano de Carreira e Salários. 

Articulação com as IES quanto à formação dos futuros servidores da carreira 

magistério. 

Revisão nos critérios estabelecidos para concursos para servidores efetivos e 

temporários. 

• Orientação e acompanhamento aos ingressantes por concurso, por cargo 

comissionado e por empresas terceirizadas, com aprimoramento dos mecanismos 

já existentes. 

• Acompanhamento aos servidores nas mudanças de locais de trabalho e nas novas 

funções assumidas. 

• Preparação para a aposentadoria e acompanhamento na pós-aposentadoria. 

• Cuidados com os servidores aposentados por invalidez. 

• Elaboração dos perfis profissionais dos servidores para que sejam parte dos 

critérios de acesso às oportunidades de desenvolvimento, de movimentação 

interna, designações, nomeações. 

• Mapeamento de competências profissionais dos servidores mediante 

autoavaliação, avaliação por pares, gerentes, subordinados e clientes, e exames de 

certificação de competências. 

• Premiação de servidores / unidades orgânicas pela promoção da qualidade de vida, 

saúde e bem-estar por meio do cumprimento desta Política. 

• Concessão de medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração e elogio nos 

assentos funcionais. 

• Mostra de talentos relacionada à parte artística dentro da organização, com 

promoção de eventos de apresentação de músicas, poesias, contos, teatro etc., que 

podem ser elaborados e apresentados pelos próprios servidores, visando a 

ampliação da visão dos colegas de trabalho como pessoas e não apenas como 

profissionais, e apoiando relacionamentos interpessoais na organização. 

• Premiação por bom desempenho. 

• EduTalk - Palestras curtas para compartilhamento de experiências de pessoas que 

fizeram diferença - área pedagógica e/ou administrativa. 
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• Eventos de apresentação dos servidores Mestres e Doutores nas áreas das 

pesquisas desenvolvidas. 

 
Eixo 10: Valorização dos Servidores Aposentados 

Valorização dos servidores aposentados, pelos serviços prestados à instituição, com 

reconhecimento do direito ao bem-estar e qualidade de vida para além da condição 

profissional ativa, na pós aposentadoria: 

• Ação semestral aos aposentados. 

• Reserva de vagas na Escola de Música de Brasília para atividades com servidores 

aposentados (Coral, instrumentos). 

• Reserva de vagas nos Centros Interescolares de Línguas para servidores 

aposentados. 

• Divulgação das campanhas de saúde e vacinação voltadas às pessoas acima de 

sessenta anos. 

• Baile anual dos aposentados (parceria com os sindicatos). 

• Rodas de conversa. 

• Cursos voltados para os interesses dos aposentados. 

• Aposentado-formador, espaço de compartilhamento de saberes e fazeres de 

servidores aposentados. 

• Oferta de cursos de artes e atividades físicas, nas Escolas Parque, para 

aposentados. 

• Gestão financeira: preparação pré-aposentadoria e orçamento pós-aposentadoria. 

 
Eixo 11: Valorização da Diversidade 

Reconhecimento da existência da diferença entre as pessoas garantindo a elas o direito à 

visibilidade, os direitos humanos, o reconhecimento pelo seu trabalho, o combate à 

discriminação e o acesso a oportunidades em igualdade de condições; 

• Combate ao preconceito, ao racismo, à xenofobia, à psicofobia e à LGBTfobia 

visando a valorização e o respeito às diferenças. 

• Formação sobre relações igualitárias, etnocentrismo, racismo, sexualidades, ações 

afirmativas e enfrentamento da violência. 

• Formação sobre respeito e cultura da paz diante das diversidades. 

• Respeito à liberdade de crença e entendimento do serviço público como espaço 

laico. 

• Acolhimento e apoio a servidores indígenas, estrangeiros, LGBTs. 

 
Eixo 12: Valorização das Servidoras Mulheres 

Plena participação das mulheres nos processos decisórios e de gestão, em todos os níveis 

do trabalho, garantindo equidade de gênero, isonomia no tratamento e na designação de 

funções e responsabilidades entre servidores e servidoras e o fortalecimento da luta contra 

a discriminação e violência de gênero, assédio moral e sexual: 

• Saúde física e mental da mulher. 

• Formação continuada sobre desenvolvimento profissional, gestão e liderança das 

mulheres. 



8  
Minuta de PQVT/SEEDF – Versão1, dezembro de 2020. Elaborada pelos membros da Comissão Especial da Portaria 108 de 11 de 

maio de 2020, cujos nomes se encontram no expediente do documento. 

 

 

 

 

• Formação sobre equidade de gênero. 

• Formação para o reconhecimento e o enfrentamento do assédio e das violências, 

bem como o acionamento das redes públicas de apoio. 

• Incentivo para que as mulheres ocupem cargos de liderança / chefia. 

• Acolhimento na gestação e no puerpério. 

• Apoio a gestantes durante o período de gestação. 

• Fomento à disponibilização de salas de apoio à amamentação. 

• Organização de creches e espaços de cuidado dentro ou próximo ao local de 

trabalho. 

• Adequação da carga horária, alternativa de teletrabalho e/ou remoção nutriz para 

mães que tenham filhos com até dois anos de idade. 

• Acolhimento no luto materno. 

• Acolhimento no climatério. 

 
Eixo 13: Valorização dos Servidores PCDs (Pessoas com Deficiência) 

Condições adequadas para à atuação das Pessoas com Deficiência - PCDs, a eliminação 

de todas as formas de discriminação e a inclusão plena em todas as esferas de atuação, 

gestão e liderança: 

Combate ao estigma e preconceito às pessoas com deficiência. 

Promoção da acessibilidade como direito da pessoa com deficiência e dever 

institucional na eliminação de barreiras. 

• Adequação das estruturas físicas e sociais visando a participação plena das 

pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. 

• Formação sobre a diferença entre integração e inclusão, no propósito de fortalecer 

a inclusão. 

• Acervo atualizado da legislação e documentação sobre inclusão da pessoa com 

deficiência. 

• Capacitação continuada para o desenvolvimento profissional, a gestão e a 

liderança. 

• Orientações aos servidores com deficiência sobre juntas de reconsideração e 

recursivas além dos passos para reversão de aposentadoria. 

 
Eixo 14: Valorização dos Servidores Readaptados 

Condições adequadas para a atuação dos servidores readaptados, reconhecimento e 

valorização ao trabalho realizado, como forma de eliminar todas as formas de 

discriminação e a inclusão plena em todas as esferas de atuação, gestão e liderança: 

• Acolhimento e ambientação ao servidor readaptado no retorno ao trabalho, após 

o processo de readaptação; 

• Sensibilização dos servidores e gestão sobre a importância do reconhecimento e 

acolhimento ao servidor(a) readaptado(a) em sua capacidade de trabalho; 

• Valorização e suporte aos projetos de atuação apresentados por readaptados, no 

âmbito do PPP das UEs, buscando integração com os pares; 

• Adequação do trabalho às condições estabelecidas na readaptação; 
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• Garantia de que o(a) servidor(a) readaptado desenvolverá seu trabalho dentro das 

condições estabelecidas na readaptação, sem rótulo ou exclusão; 

• Realização de eventos periódicos voltados para readaptados, visando discutir suas 

condições de trabalho. 

 
Eixo 15: Valorização dos Servidores Negros 

Direito à visibilidade dos servidores negros, reconhecimento pelo seu trabalho, o combate 

à discriminação e garantia de igualdade e isonomia nas oportunidades: 

• Combate ao racismo estrutural. 

• Formação sobre relações equânimes de raça e etnia. 

• Compreender e empreender a ação antirracista. 

• Promoção de ações afirmativas e correção de desigualdades sociais. 

• Educação para relações étnico-raciais 

• Identificar a branquitude como privilégio a ser desconstruído nas relações. 

• Reconhecer e trazer na formação a contribuição de intelectuais negros e negras. 

• Formação continuada para o desenvolvimento profissional, a gestão e a liderança. 

 
Eixo 16: Saúde Física e Mental 

Promoção de saúde física e mental, prevenção de doenças e apoio ao servidor quando a 

doença já esteja estabelecida: 

• Plano de Saúde. 

• Cuidados com Servidores Readaptados e em Restrição Temporária. 

• Saúde física e mental do homem. 

• Autocuidado: aspectos vocais, nutricionais, posturais, sono saudável, entre outros. 

• Apoio psicológico individual e em grupo. 

• Prevenção ao suicídio e a automutilação. 

• Gerenciamento de estresse. 

• Prevenção ao abuso e à dependência a substâncias psicoativas. 

• Rodas de conversa relacionando aspectos do trabalho e saúde mental. 

• Monitoramento epidemiológico. 

• Campanhas de vacinação. 

• Grupos de combate ao tabagismo. 

• Ginástica laboral. 

• Quick massage. 

• Musicoterapia. 

• Cantoterapia. 

• Acolhimento das pessoas afastadas, em reabilitação ou readaptação. 

• Formação em noções sobre a DST/AIDS e medidas para sua prevenção. 

• Formação em noções sobre controle do tabagismo, álcool e outras drogas. 

• Ações de cumprimento da legislação referente à saúde ocupacional do servidor. 

• Combate e controle às doenças crônicas não transmissíveis (obesidade, 

hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, cardiovasculares etc.). 

• Celebração de parcerias e redes, em um sistema integrado de referência e 

contrarreferência de atenção psicossocial que propicie a expansão de ações e 
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serviços de saúde mental e potencialize resultados na área de prevenção aos 

agravos e de promoção à saúde. 

• Interlocução com a sociedade civil organizada atuante em saúde mental. 

• Priorização de estratégias coletivas para o enfrentamento dos problemas 

relacionados à saúde mental dos servidores públicos, monitorando riscos 

ambientais, considerando indicadores de saúde dos servidores, e promovendo 

ações educativas. 

• Formação em Educação acerca das doenças mentais com a inserção do tema no 

ambiente de trabalho. 

• Prevenção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. 

• Medidas de redução dos índices de acidentes em serviço, doenças profissionais e 

doenças do trabalho. 

• Promoção da intersetorialidade dos órgãos e serviços para o intercâmbio de 

projetos e ações, respeitando as especificidades regionais, integrando ações nas 

áreas de promoção de saúde e bem-estar, e prevenção de doenças e mal-estar. 

• Planejamento de ações de promoção da saúde nas áreas: saúde bucal, saúde do 

homem, saúde do idoso, saúde mental, saúde da mulher, saúde das pessoas com 

deficiência e saúde ocupacional. 

• Desenvolvimento de atividades físicas e esportivas com a finalidade de promoção 

da saúde, lazer e integração dos servidores. 

• Desenvolvimento atividades artísticas com vistas à promoção da saúde social e 

emocional. 

• Orientação dos servidores e dos gestores quanto à importância de medidas 

ergonômicas nos ambientes de trabalho para a melhoria das condições laborais. 

Ciclo de palestras com a finalidade de orientar os servidores e a comunidade sobre 

assuntos relacionados à saúde e à qualidade de vida. 

Encontro cultural anual dos servidores, contendo atividades esportivas e 

artísticas, como festival de música, dança e outros, na perspectiva do lazer e da 

integração. 

• Acompanhamento de servidores em readaptação funcional e em reversão de 

aposentadoria. 

 
Eixo 17: Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Desenvolvimento e estímulo à prática da consciência cidadã a partir dos princípios da 

responsabilidade socioambiental, da sustentabilidade na gestão logística institucional, na 

racionalização do uso de materiais e serviços por meio da adoção de práticas de consumo 

sustentável, considerando a origem e o ciclo de vida dos produtos adquiridos pela 

instituição: 

• Processo institucional de tomada de decisão alinhado ao conceito de 

sustentabilidade e à adoção de práticas de gestão socioambiental. 

• Promoção e adoção de práticas de consumo sustentável, considerando o ciclo de 

vida dos produtos adquiridos pela instituição. 

• Aderência aos padrões internacionais e nacionais de sustentabilidade, bem como 

ao sistema de gestão socioambiental. 
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• Aplicação de critérios socioambientais em toda a cadeia de valor da organização, 

para controlar e mitigar eventuais impactos socioambientais negativos advindos 

das atividades institucionais, bem como para promover as devidas compensações. 

• Preferência pela utilização de tecnologias não nocivas ao meio ambiente, com uso 

e aplicação de materiais e equipamentos recicláveis ou reutilizáveis. 

• Estímulo ao desenvolvimento contínuo de tecnologias eficientes em termos 

socioambientais, com vistas à otimização dos recursos naturais. 

• Participação institucional em iniciativas de outras entidades ou esferas de governo 

que contribuam para a preservação do meio ambiente. 

• Escolha, sempre que possível, pela execução da ação institucional mais aderente 

aos requisitos de sustentabilidade. 

• Inclusão de critérios socioambientais nos editais de licitação para aquisição de 

bens permanentes e de consumo, contratação de serviços e de obras. 

• Adoção de práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 

serviços, baseada em estudos e pesquisas realizados, levando em consideração o 

ciclo de vida dos produtos, desde o planejamento e uso, até a destinação 

ambientalmente adequada dos produtos. 

• Ações sistemáticas de sensibilização, conscientização e capacitação de servidores 

e demais colaboradores da SEEDF em sustentabilidade. 

• Monitoramento e avaliação das medidas implementadas, inclusive quanto à 

relação custo/benefício. 

• Observância da variável socioambiental no processo de planejamento 

institucional. 
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