
respeito, na verdade, aos direitos 
e deveres deles próprios, de forma 
simplificada e com total segurança. 
Além disso, ao solicitar informações 
através do Portal, o empregado 
acaba, também, otimizando e 
dinamizando o trabalho dos 
empregados do Nugep”, declara a 
gestora.
 O assistente administrativo 
Augusto Carlos Damásio é um 
usuário assíduo do ambiente 
virtual e atesta as funcionalidades 
do espaço: “Todos os meses, 
verifico a entrada do salário pelo 
Portal do Trabalhador e salvo os 
respectivos contracheques. É uma 
ferramenta que traz comodidade 
ao empregado da FESF-SUS, por 
meio de diversas ofertas”. 

OUVIDORIA| Outra importante 
sessão inserida nesse espaço é a 
Ouvidoria do Trabalhador, através 
da qual os funcionários podem 
fazer questionamentos, críticas e 
sugestões. Maria Batista, ouvidora 
da Fundação, esclarece a relevância 
da troca de impressões entre 

 Portal voltado 
para o trabalhador 

da FESF-SUS 
oferece vasta 

gama de serviços

Interatividade

  Não é de hoje que 
a Fundação Estatal Saúde 
da Família (FESF-SUS) é 
conhecida pelo acolhimento 
e tratamento diferenciado 
dedicado aos empregados. 
E essa característica ficou 
evidente, mais uma vez, com 
a reformulação do Portal do 
Trabalhador. Trata-se de um 
ambiente, dentro do site 
da Fundação, que oferece 
diversos serviços para 
quem integra a equipe da 
Fundação, desde a emissão de 
contracheques a formulários 
que permitem solicitação de 
férias, auxílio transporte e 
uma diversa gama variada de 
benefícios. 
 No comando do 
Núcleo de Gestão de Pessoal 
(Nugep), Ana Ester Borges 
reforça a importância de 
fortalecimento do acesso ao 
Portal. “Trata-se de mais uma 
opção para o trabalhador 
ter acesso às informações e 
formulários úteis, que dizem 

Portal é acessado por empregado da FESF-SUS e oferta diversos serviços

empregado e empregador. “As 
informações colhidas, através 
da Ouvidoria, estão auxiliando 
a Fundação a estreitar a relação 
com os funcionários, uma vez 
que as demandas são recebidas 
e tratadas com todo o respeito, 
levando em consideração, 
sempre, a pertinência dos 
direitos assegurados. Num outro 
momento, as manifestações 
se tornam objeto de relatório 
para apresentar à Gestão, como 
resultado da fala do trabalhador 
cidadão e suas impressões 
sobre a administração da FESF”, 
reforça Maria.
 Atualmente, o espaço 
está aberto e todos podem 
acessá-lo, pois ainda está em 
fase de adaptação . Contudo, em 
breve, apenas trabalhadores, 
por meio da inserção do número 
do Cadastro de Pessoa Física 
poderão ingressar no ambiente 
e dispor dos benefícios.
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