Fluxo - Assédio Moral - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp
Fase

Denunciante

Preencher formulário de
denúncia de Assédio

Disponível no RH da
Fundação e no site
funcamp.unicamp.br

Após o recebimento da
denúncia a DGRH dará
ciência à Funcamp.

Denúncia realizada no
RH da Funcamp?

Não

Denúncia realizada por
e-mail?

Não

Denúncia realizada no
Sindicato?

Não

Denúncia realizada
na DGRH

Fluxo Unicamp

Sim
Enviar relatório da
denúncia para RH
Funcamp

Sim
Quando o denunciado for Unicamp, a
Funcamp encaminhará a denúncia para
a DGRH da Universidade e
acompanhará seu empregado no
processo de apuração.

RH Funcamp

Denunciado é
Funcamp?

Sim
Não

Encaminhar relatório
sobre a denúncia para a
DGRH Unicamp.

Assessoria
Jurídica

Fluxo Unicamp

Diretoria
Executiva

Convocar
denunciante e
denunciado

Emitir parecer para
Diretoria Executiva

A Funcamp sempre acompanhará
seu empregado no processo de
apuração quando o denunciado
for Unicamp.

Elaborar relatório
sobre a denúncia

Denunciante e denunciado serão ouvidos
separadamente. Para empregados lotados em
Campinas a escuta acontecerá no RH Funcamp
para os demais será escolhido um local
apropriado na cidade onde o empregado
esteja lotado.

Recursos Humanos
informa Decisão para
Denunciante e
Denunciado

Encaminhar relatório
sobre a denúncia para a
Assessoria Jurídica

Encaminhar parecer da
denúncia para Diretoria
Executiva

Diretoria Executiva
emitirá decisão

Encaminhar decisão para
Recursos Humanos

Executar as medidas
necessárias
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Denunciante
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Disponível no RH da
Fundação e no site
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Após o recebimento da
denúncia a DGRH dará
ciência à Funcamp.

Denúncia realizada no
RH da Funcamp?

Denúncia realizada por
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Denúncia realizada no
Sindicato?
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Denúncia realizada
na DGRH

Fluxo Unicamp

Sim
Enviar relatório da
denúncia para RH
Funcamp

Sim
Quando o denunciado for Unicamp, a
Funcamp encaminhará a denúncia para
a DGRH da Universidade e
acompanhará seu empregado no
processo de apuração.

RH Funcamp

Denunciado é
Funcamp?

Sim
Não

Encaminhar relatório
sobre a denúncia para a
DGRH Unicamp.

Diretoria
Executiva

Assessoria
Jurídica

Fluxo Unicamp

Emitir parecer para
Diretoria Executiva

Dar ciência sobre a
denúncia para pessoas
estratégicas

Convocar
denunciante e
denunciado

Denunciante e denunciado serão ouvidos
separadamente. Para empregados lotados em
Campinas a escuta acontecerá no RH Funcamp
para os demais será escolhido um local
apropriado na cidade onde o empregado
esteja lotado.

Casos em que departamentos ou
diretoria de unidade precisem
estar cientes. Exemplo: HES.
A Funcamp sempre acompanhará
seu empregado no processo de
apuração quando o denunciado
for Unicamp.

Elaborar relatório
sobre a denúncia

Recursos Humanos
informa Decisão para
Denunciante e
Denunciado

Encaminhar relatório
sobre a denúncia para a
Assessoria Jurídica

Encaminhar parecer da
denúncia para Diretoria
Executiva

Diretoria Executiva
emitirá decisão

Encaminhar decisão para
Recursos Humanos

Executar as medidas
necessárias

