
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

WHATSAPP BUSINESS 
 

Ramal Setor Antedimento sobre e-mail de contato 

3612-2221 Divisão de Gestão de Pessoas Exoneração, Vacância, Alteração da Jornada de Trabalho com 
redução do salário, Licença para tratar de Interesses Particulares 
 

dgp@ufv.br 

3612-2211 
2612-2212 

Serviço de Aposentadoria e Pensão Aposentadoria, Pensão por Morte, Abono de Permanência e 
Auxílio Funeral 
 

aposentadoria@ufv.br 

3612-2206 Serviço de Pagamento Folha de pagamento de ativos, auxílio transporte e pensão 
alimentícia 
 

pagametno@ufv.br 

3612-2208 Serviço de Movimentação e 
Registro - Cadastro 

Informações referentes a dependentes em geral, ressarcimento de 
plano de saúde, licenças maternidade, paternidade e desbloqueio 
de acesso a cadastro de homologador de férias web 
 

cadastropgp@ufv.br 

3612-2209 Serviço de Movimentação e 
Registro - Cadastro 

Informações referentes a contratações de Professores Substitutos, 
prorrogações e prazos de encerramento de contratos 
 

cadastropgp@ufv.br 

3612-2210 Serviço de Movimentação e 
Registro - Cadastro 

Informações referentes a jornada de trabalho, frequência, ponto 
biométrico, férias em geral, alteração de lotação, informações 
sobre Residentes da área de Medicina e Veterinária, declaração 
de tempo especial, averbação de tempo de serviço, certidão de 
tempo de contribuição, declaração de tempo de serviço 

cadastropgp@ufv.br 



3612-2220 Divisão de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Chefia da DDP, informações gerais sobre  Promoções e 
Progressões na Carreira Docente, substituições de chefias  e 
demais informações 

desenvolvimentodepessoas@ufv.br 

3612-2214 Divisão de Desenvolvimento de 
Pessoas 

Promoções e  Progressões na Carreira Docente, substituições de 
chefias  e demais informações. 

desenvolvimentodepessoas@ufv.br 

3612-2215 Serviço de Provimento, 
Acompanhamento e Avaliação 

Avaliação de Desempenho, Redistribuição, Remoção, Estágio 
Probatório, Concurso Público (Técnicos) 

provimento@ufv.br 

3612-2217 Serviço de Capacitação de Pessoal Incentivo à Qualificação e  Progressão por Capacitação na 
Carreira Técnico-Administrativa, Licença para Capacitação  e 
demais informações 

treinar@ufv.br 

3612-2238 Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Qualidade de Vida 

Chefia da DSS, informações gerais sobre saúde ocupacional e 
segurança no trabalho 

dss@ufv.br 

3612-2231 
3612-2233 

Expediente da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e 
Qualidade de Vida 

Informações gerais referente aos atendimentos na unidade SIASS 
da UFV, orientações sobre licenças para tratamento da própria 
saúde e licença para acompanhamento de familiar por motivo de 
saúde e demais atendimentos referentes a saúde ocupacional.  

dss@ufv.br 

3612-2235 Serviço de Saúde Ocupacional e 
Qualidade de Vida 

Chefia do SSQ informações gerais sobre Saúde Ocupacional e 
Qualidade de Vida. 

saudeocupacional@ufv.br 

3612-2236 Serviço de Saúde Ocupacional e 
Qualidade de Vida - Serviço Social 

Orientação social e encaminhamentos e acompanhamentos em 
saúde. 

 

3612-2239 Serviço de Segurança e Higiene do 
Trabalho 

Informações sobre o fornecimento e uso de EPI em atividades 
essenciais, Inspeção de segurança em caso risco grave e 
iminente, orientações gerais sobre segurança e higiene do 
trabalho e sobre acidentes em serviço. 

segurancadotrabalho@ufv.br 



3612-2200 
3612-2201 
3612-2202 

Serviço de Expediente da PGP Informações Gerais e desbloqueio de senhas de servidores ativos. 
 

pgp@ufv.br 

3612-2205 Seção de Documentação e Arquivos Documentos e processos arquivados na pasta funcional arquivo.pgp@ufv.br 

3612-2213 Assessoria da PGP Atendimento gerencial assessoria.pgp@ufv.br 

3612-2219 Serviço de Gestão e Controle de 
Processos Judiciais 

Ações Judiciais relativas à gestão de pessoas. processosjudiciais@ufv.br 

(34) 
3263-1083 

CEPET (Capinópolis) Informações Gerais. cepet.ufv@ufv.br 

 


