GESTÃO DE PESSOAS

Solução especialemente projetada para o setor público, oferece completo controle de informações cadastrais,
financeiras e históricas dos servidores, bem como o processamento de folhas de pagamento de diversas
categorias funcionais (múltiplos regimes).
É composta por módulos diversos e especializados, de modo a assegurar completo e robusto conjunto de
recursos funcionais ao setor / departamento de Gestão de Pessoal de qualquer instituição pública. Adiante
descrição sumariada dos principais módulos.

MÓDULOS
Folha de Pagamento

Adicional de Qualificação

O núcleo de Folha de Pagamento, em particular,
contempla todos os procedimentos determinados
pela legislação, registrando o histórico do
colaborador, incluindo geração automática de
histórico de cargos, alterações salariais, férias,
afastamentos, faltas e outros lançamentos. Realiza
cálculos de folhas de adiantamento, férias, folhas
complementares e mensais, décimo terceiro
salário, rescisões, diversos tipos de pensões
alimentícias, dentre outros itens.

A partir da configuração do nível mínimo de
escolaridade exigido para o cargo, é concedido o
benefício de adicional de qualificação, analisando
os movimentos de escolaridade de forma crescente,
ou seja, quanto maior nível, maior será o benefício,
em porcentagem.

Permite a geração automática da folha de
pagamento, simulações de cálculo diversas,
lançamentos retroativos, contagem de tempo de
serviço, integração com dados de frequência para
efeito de pagamentos, o que se traduz em agilidade,
segurança e economia.

Assistente Jurídico (para o Poder Judiciário)
Voltado para órgãos que precisam gerenciar desde
o cadastro da intenção em ser Assistente Jurídico,
até a indicação do Magistrado pelo candidato. O
candidato preenche um formulário, onde indica sua
escolaridade e experiência profissional, sendo que
todos os formulários preenchidos ficam disponíveis
para pesquisa pelos Magistrados, a partir de vários
critérios.
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Concurso, Nomeação e Posse
Gerencia todo o processo, do concurso à posse do
servidor, realizando emissões de certidões e
integrações com os registros no históricos
funcionais correspondentes.

Frequência
Responsável por toda a gestão de controle de
frequência. Neste módulo é possível definir jornada
dos departamentos e, a partir disto, calcular
atrasos/compensações. Tem como destaque a
funcionalidade de controle do serviço extraordinário, totalmente parametrizada.

ATS - Adicional de Tempo de Serviço
Gerencia todo o fluxo do adicional de tempo de
serviço, através das regras específicas que
habilitam um servidor para este benefício. É
possível fazer previsões, que contribuem para o
planejamento orçamentário, além de oferecer
funcionalidades que cobrem toda a parte
operacional deste processo.

ITS - Inclusão de Tempo de Serviço
Módulo que realiza a inclusão do tempo de serviço
trabalhado em outros órgãos. Trata todo o fluxo,
contendo parametrizações que permitem efeitos
diferentes para cada inclusão, a partir da qual é
possível gerar com maior assertividade a previsão
de aposentadoria de um servidor.

Licença Saúde
Avaliação de Desempenho
Controla todo o processo de avaliação de
desempenho, desde o cadastro do evento, onde é
possível parametrizar uma série de configurações,
como os pesos das notas, público alvo e demais, até
o final, consistido na publicação das notas e
conceitos do processo de avaliação. O objetivo deste
módulo é permitir que o processo seja transparente
e auditável, incluindo fases de recursos, onde os
servidores podem usufruir deste direito.

Concurso e Ingresso
Módulo abrangente que permite a criação de
concursos com fases e perguntas parametrizáveis,
permitindo que todo o processo seja transparente e
auditável.

Efetua a gestão do processo de solicitação/
concessão de licenças saúde, contemplando
interação com gestores, que informam os
funcionários que estão neste processo, sempre
controlando os devidos acessos e apenas exibindo
as informações que podem ser públicas.

Licença Prêmio
Módulo responsável pela gestão do processo de
concessão do benefício da licença prêmio. Realiza
previsões, publicações e a concessão da licença,
bem como todas as integrações necessárias ao
processo.
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Odonto

Portal do Servidor

Objetiva o controle do prontuário eletrônico, bem
como o agendamento de consultas de atendimento
odontológico. Módulo bastante abrangente, realiza
controle a partir de agenda própria, que garante a
disponibilidade das salas e dos dentistas, além de
odontograma digital interativo, que permite ao
dentista acompanhar/lançar todos os tratamentos.

O Portal de Servidor é o centralizador de todos os
módulos da Solução MPS de Gestão de Pessoas. A
partir dele é possível ter acesso a todos outros
módulos, mediante redirecionamento seguro (uso
do SSO), além de exibir avisos e notificações para os
servidores.

Progressão
Opção de Conta Salário
Destinado ao controle das solicitações de
escolha/mudança das instituições bancárias
parceiras da instituição. Este módulo traz facilidade
para o servidor e atualiza de forma automática
todas as entidades envolvidas e, com isto,
asseguram o compliance necessário para este
processo.

Módulo responsável pelo controle do processo de
progressão, passando pelas fases de cadastro de
evento, concessão e recursos. Além dessas
funcionalidades, realiza a previsão dos funcionários
que serão progredidos e, com isto, subsidia
informações de previsões orçamentárias para a
instituição.

Psicossocial
Perícias Médicas - MED
O módulo MED é responsável pelo controle do
prontuário eletrônico, bem como o agendamento de
consultas de atendimento médico. O objetivo é
permitir gerenciamento centralizado, garantindo o
controle da disponibilidade das salas e dos
médicos. A solução implementa prontuário
completo, contando com um fluxo de atendimento
simultâneo entre médicos e enfermeiros, bem como
emissão de atestados, receituários e outros
documentos correlatos.

Plantao Judiciário (para o Poder Judiciário)
Este módulo facilita a gestão do processo de plantão
ordinário e extraordinário, permitindo que os
gestores façam as convocações e, a partir disto, são
gerenciados os apontamentos através de relatórios
de frequência, com todos os servidores envolvidos
no plantão.

O módulo Psicossocial é uma suíte completa que
controla o prontuário eletrônico, bem como o
agendamento de consultas de atendimento dos
psicólogos. A agenda é centralizada, garantindo o
controle da disponibilidade das salas e dos
psicólogos. O módulo é orientado por um
dashboard, que permite o psicólogo uma analise
muito abrangente.
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Readaptação

Substituição

Controla as solicitações de readaptação
(realocação) dos servidores. Com base em perícia
realizada, são mapeadas as atribuições que o
servidor poderá exercer.

O módulo agiliza todo o processo de substituições
eventuais, permitindo que gestores cadastrem os
comunicados de substituição. Automatiza todas as
rotinas, diminuindo a intervenção de analistas do
RH nesses comunicados.

Recepção de Documentos
Este módulo faz parte do grupo de soluções criadas
visando a eliminação de papel. Seu objetivo é
automatizar a recepção de documentos, para que
os candidatos não precisem enviá-los de forma
física, e com isto agilizar o processo e trazer
economia para a instituição.

Remoção
Controla todo o processo de Remoção desde o seu
cadastro, onde é possível parametrizar uma série de
configurações, como a quantidade de dias no cargo,
lotações e cargos disponíveis. Permite que o
processo seja transparente e auditável, incluindo
fases de recursos, onde os servidores podem
usufruir deste direito.

Hólos (opcional)
Fruto da larga experiência da MPS no segmento de
gestão de documentos e processos, aliada à
pesquisa e adoção de tecnologias de ponta, o
módulo Hólos disponibiliza – de forma nativa –
todos os recursos necessários ao desenvolvimento
e à implementação de projetos de Workflow (BPM) e
Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED).
Direcionado às áreas de Gestão de Processos de
Negócios e Gestão Documental, o Hólos permite a
adoção do ciclo de vida do gerenciamento de
processos de negócio de modo compatível com
visões preconizadas por reconhecidos organismos
internacionais, tais como o BPM no CBOK®
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