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Seja bem-vindo ao DRH

A missão do DRH é zelar pelos serviços que norteiam a carreira profissional dos 

docentes e dos servidores técnicos e administrativos. Busca-se o aprimoramento 

dos serviços por meio de politicas de gestão de pessoas pautadas nos seguintes 

eixos centrais de atuação: (1) atração, seleção e integração de novos servidores; (2) 

desenvolvimento e capacitação; (3) carreira; (4) mobilidade intra e inter Unidades/

Órgãos; e (5) gestão do conhecimento.

A execução dessas politicas é norteada pela ética e pela transparência, pelo 

respeito mutuo, pelo respeito da diversidade e aos direitos, valores que são os 

pilares das relações de trabalho.

Nas páginas seguintes, você conhecerá as áreas do DRH/USP.

Cordialmente,

Prof. Dr. Fernando L. M. Mantelatto

Diretor Geral do Departamento 
de Recursos Humanos

João M. C. Pacheco

Diretor Adjunto do Departamento 
de Recursos Humanos



3

Nosso organograma

Diretor Geral

Diretor Adjunto

Assistentes
Técnicos

Secretaria

Administração 
de Pessoal

Pagamentos 
e Contagem 

de Tempo

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

dos Órgãos Centrais

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

de Ribeirão Preto

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

de São Carlos

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

do Quadrilátero

Assentamentos

Acumulação de 
Cargos/Funções

Publicação

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

de Bauru

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

de Pirassununga

Centro de Serviços
Compartilhados em RH

de Piracicaba

Contratos CLT

Pagamentos

Contagem 
de Tempo

Gestão
de RH

Estrutura

Carreira

Empregos

Concursos

Contratos Autárquicos
e Docentes



4

Diretoria do Departamento 
de Recursos Humanos

Diretoria Adjunta do Departamento 
de Recursos Humanos

Secretaria da Diretoria do Departamento 
de Recursos Humanos

Responsável pelas políticas de gestão de pessoas 

alinhadas à estratégia da Administração Central da USP, 

visando a eficiência administrativa e a eficiência técnica 

na prestação de serviços da área de Recursos Humanos.

Responsável: Prof. Dr. Fernando L. M. Mantelatto

drh@usp.br - 3091-3460 / 3091-3436

Compartilhar com a Diretoria do DRH as atribuições 

de sua competência.

Responsável: João M. C. Pacheco

drh@usp.br - 3091-3460 / 3091-3436

Dar suporte às atividades administrativas do DRH.

Responsáveis: 

Sandra Regina Occhialini

Marcela Maria Oliveira Tanuri

drh@usp.br - 3091-3460 / 3091-3436
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Divisão de Pagamentos e Contagem de Tempo
DVPCT-01

Coordenação e supervisão das atividades relacionadas a contagem 

de tempo, inclusão e exclusão de tempo de serviço/contribuição, 

aposentadorias, instrução e execução de processos judiciais trabalhistas, 

complementações de aposentadorias, folha de pagamentos, cálculo 

de rescisões contratuais, auxílio funeral e pagamentos retroativos. A 

esta divisão estão subordinadas as seções de Pagamentos (SCPGTO) e 

Contagem de Tempo (SVCONTP).

Responsável: Paulo Roberto da Silva 

rhdivisaopagamentos@usp.br

3091-3396 / 3091-1501

Assistentes Técnicos de Direção do Departamento 
de Recursos Humanos

drh@usp.br - 3091-3460 / 3091-3436

David Hosokawa 
Griman

Roseli Emília 
José

Patrícia Martins 
Carvalho

Vera Maria 
de Toledo Leone 

Sarro

Paulo Ernesto 
Celestini
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Seção de Pagamentos
SCPGTO-01

Serviço de Contagem de Tempo
SVCONTP-01

Análise, elaboração e cadastro de complementação de aposentadoria; 

elaboração de cálculos; descontos consignatários; pensões 

alimentícias; envio de relatórios gerencias (SEFIP, SIPRES, CAGED, 

PREVCOM, eConsig); análise e cadastro de horas extras; retificação 

de frequência; criação de rubrica; cadastro de isenções (IR, SPPREV 

e IAMSPE); análise e elaboração de folha de pagamento de auxílio 

funeral, saldo de salário e de 13º; análise e cadastro de auxílio 

creche retroativo; gerenciamento e controle dos benefício VA/VR; 

gerenciamento do recadastramento de aposentados; análise, declarações e formulários 

RDT; folha de pagamento de rescisão contratual (autárquicos, docentes e celetistas); análise 

e cálculo de indenização de licença prêmio e férias vencidas; legislação e procedimentos 

administrativos aplicados em folha de pagamento; conferência da folha de pagamentos, 

PIS/PASEP, RAIS, FGTS e Informe de Rendimentos, apoio às áreas de pessoal, cobrança por 

prestação de serviços de servidores da USP a órgãos externos (comissionados).

Responsável: Esmeralda Dias da Silva 

rhpagamentos@usp.br

3091-3473 / 3091-3475 / 2648-0726 / 2648-0727

Responsável pela análise de documentos pertinentes a contagem de 

tempo de serviço para a concessão de vantagens como: adicionais 

quinquenais, sexta-parte dos vencimentos, abono de permanência 

e aposentadoria, bem como pela emissão de certidões de tempo de 

serviço/contribuição e declarações, para fins de apresentação junto 

ao INSS ou em outros órgãos públicos.

Responsável: Vera Lúcia Reynaldo Rodrigues

rhcontagemdetempo@usp.br  - 3091-3383 / 3091-3497 / 2648-0724 

/ 2648-0725
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Divisão de Administração de Pessoal - 
DVAPES-01

Coordenação e supervisão das atividades relacionadas à situação funcional de servidores 

docentes, técnicos e administrativos, tais como acumulação de cargos, alterações 

contratuais, vantagens, entre outros. A esta divisão estão subordinados os Centros de 

Serviços Compartilhados em RH de Bauru (CSCRH-Bauru), dos Órgãos Centrais (CSCRH-

OC), de Piracicaba (CSCRH-LQ), de Pirassununga (CSCRH-FC), do Quadrilátero (CSCRH-QS), 

de Ribeirão Preto (CSCRH-RP), de São Carlos (CSCRH-SC), os serviços de Acumulação de 

Cargos/Funções (SVAC), Assentamentos (SVASSEN), Contratos Autárquicos e Docentes 

(SVCOAUD), Contratos CLT (SVCOCLT) e de Publicação (SVPUBL).

Responsável: João M. C. Pacheco

drh@usp.br - 3091-3460 / 3091-3436

Centros de Serviços Compartilhados em RH
São responsáveis pela administração da vida funcional dos servidores, tendo como 

objetivo principal oferecer o suporte necessário sobre o que ocorre na Universidade 

relativamente aos contratos de trabalho, de acordo com as normas estabelecidas.

Centro de Serviços Compartilhados em RH dos Órgãos Centrais
CSCRH-OC-01

Unidades/Órgãos atendidos: 

Reitoria, CEPEUSP, EDUSP, IEA, 

PUSP-C, SAS, SCS, SEF, SIBI e STI.

Responsável: Yuri Araujo Faliosa

rhorgaoscentrais@usp.br 

3091-3215 / 3091-3381 / 3091-

3456 / 3091-6396

Sandra, Yuri, Maricene, Márcia, Olindina, André e Valmir
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Unidades/Órgãos atendidos: 

CDCC, EESC, IAU, ICMC, IFSC, 

IQSC e PUSP-SC.

Responsável: Carlos José 

de Oliveira Branco

rhsaocarlos@usp.br

(16) 3373-6800 / 3373-6801

Unidades/Órgãos atendidos: 

EEFERP, EERP, FCFRP, FDRP, 

FEARP, FFCLRP, FMRP, FORP e 

PUSP-RP.

Responsável: Juliana Sumarelli 

Faramiglio de Oliveira

rhribeiraopreto@usp.br

(16) 3315-0645 / 3315-9244 / 

3315-9249

Centro de Serviços Compartilhados em RH de São Carlos
CSCRH-SC-01

Centro de Serviços Compartilhados em RH de Ribeirão Preto
CSCRH-RP-01

Regina, Luciana, Laura, Mariana, Ester, Sílvia, Iza, Claudia, Marlon, Juliana, 
Ariadne, Elisabete, Daniel e Washington

Carlos, Edson, César, Daniela, Camila, Erika, Silvana, Welson e Paulo
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Unidades/Órgãos atendidos: 

EE, FM, FSP, IMT, PUSPQSD e SVOC. 

Responsável:  José Ailton de Sá 

Pereira

rhquadrilatero@usp.br

3061-8024 / 3061-7527 / 3061-

7708

Unidades/Órgãos atendidos: 

FZEA e PUSP-FC. 

rhpirassununga@usp.br

(19) 3565-4020 / 3565-4210

Centro de Serviços Compartilhados em RH do Quadrilátero
CSCRH-QS-01

Centro de Serviços Compartilhados em RH de Pirassununga
CSCRH-FC-01

Carlos, Natália e Sandra

Iara, Natalício, Leonardo, Ailton, Sérgio, Andréia,  Alexandra, Saulo e Félix
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Unidades/Órgãos atendidos: 

FOB, HRAC e PUSP-B. 

rhbauru@usp.br

(14) 3226-6400 / 3235 -8039

Unidades/Órgãos atendidos: 

CENA, ESALQ e PUSP-LQ.  

Centro de Serviços Compartilhados em RH de Bauru
CSCRH-BAURU-01

Centro de Serviços Compartilhados em RH de Piracicaba 
CSCRH-LQ-01

José Geraldo, Eduardo, Erica, Ivan, Alexandre, Eliete e Paula

Ana Cláudia, Vera, Fernando, Miriam, Cleiton, Carlos, Marco, Mário, 
Anna Cláudia, Paula e Thalita
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Serviço de Acumulação de Cargos/Funções
SVAC-01

Analisa, opina e realiza o cadastro sobre os casos de acumulação de 

cargos, empregos e funções públicas dos servidores desta Universidade 

e elabora relatórios para atendimento das Requisições do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado São Paulo e do Ministério Público (Federal 

ou Estadual).

Responsável: Maria Aparecida de Lima

rhacumulacao@usp.br - 3091-3297

Serviço de Assentamentos
SVASSEN-01

Responsável pela concessão de licença-prêmio, férias, afastamentos 

e incorporação da gratificação de representação, bem como, pelo 

gerenciamento dos fluxos automatizados dessas rotinas. Análise 

dos comissionados, das incorporações do artigo 133 da Constituição 

Estadual, registros, nos assentamentos, dos processos administrativos 

e das penalidades aplicadas.

Responsável: Mari Kajioka Pantuffi

rhassentamentos@usp.br - 3091-3451 / 3091-2289 / 2648-0711
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Realiza atividades ligadas à administração da USP, no que se referem 

aos servidores autárquicos e docentes, abrangendo a análise e a 

formalização de procedimentos relativos às rotinas de administração de 

pessoal, tais como: nomeações, contratações, transferências, alteração 

de função, alteração de regime de trabalho, prorrogação de contrato, 

progressão funcional na carreira, vinculação subsidiária de docentes, 

visto de permanência, designações, substituições, etc. Realiza ainda 

controle de criação reposição e distribuição de cargos, criação de posto 

de trabalho docente, e a extinção de cargos e funções.

Responsável: Daniel Machado de Sousa

rhcontratosdocentes@usp.br

3091-3471

Serviço de Contratos Autárquicos e Docentes 
SVCOAUD-01

Serviço de Contratos CLT
SVCOCLT-01

Cadastro e formalização de procedimentos relativos aos contratos de 

trabalho de servidores celetistas, tais como contratação, alteração 

de enquadramento, concessão/cessação de adicional noturno, 

transferência entre Unidade/Órgão, alteração de jornada de trabalho, 

desligamento e designação/cessação de designação em função de 

estrutura.

Responsável: Maria Elena Ribeiro da Silva

rhcontratosclt@usp.br

3091-3498 / 3091-3340
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Gestão de Recursos Humanos
GRH-01

Administrar, acompanhar e efetuar a gestão integrada das áreas de 

Carreira, Concursos, Empregos e Estrutura, desenvolvendo estudos, 

projetos e análises técnicas voltados ao aperfeiçoamento dos 

procedimentos que envolvem a gestão de recursos humanos, para 

o aperfeiçoamento do sistema de carreira dos Servidores Técnicos e 

Administrativos, da gestão do quadro de Empregos Públicos da USP, das 

estruturas organizacionais e dos processos de avaliação, movimentação 

e mobilidade funcional. A esta divisão estão subordinadas as seções de 

Carreira (CARREIRA), Concurso (CONCURSO), Empregos (EMPREGOS) e 

Estrutura (ESTRUTURA).

Responsável: Nivaldete Aparecida Facco Magordo

nivafmag@usp.br

3091-3333

Serviço de Publicação
SVPUBL-01

Dar publicidade, através do Diário Oficial do Estado, de atos 

administrativos da Universidade de São Paulo, de acordo com o 

determinado na Constituição Federal e na Constituição do Estado 

de São Paulo. Cadastrar publicações nas rotinas automatizadas 

(Workflows) no Sistema MarteWeb. Atualizar o site do Departamento 

de Recursos Humanos da USP no que tange à legislação de interesse do 

DRH-USP (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado).

Responsável: Sílvio Moraes Manzoni

rhpublicacao@usp.br

3091-3279 / 3091-3432
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Seção de Concursos
CONCURSO-01

Estabelecer critérios e diretrizes que viabilizem os procedimentos para 

o recrutamento e seleção de candidatos, visando atrair profissionais 

com capacidade para agregar conhecimentos e valores sintonizados 

com os objetivos da Universidade, através de concursos públicos.

rhselecao@usp.br

Seção de Carreira dos Servidores
CARREIRA-01

A Seção Técnica de Carreira assessora o Departamento de Recursos 

Humanos – DRH e a Comissão Central de Recursos Humanos – CCRH 

para uma gestão crítica e integrada, desenvolvendo estudos, projetos 

e análises técnicas voltados ao aperfeiçoamento do sistema de carreira 

dos Servidores Técnicos e Administrativos da USP. Atua na elaboração, 

implantação, treinamento e acompanhamento dos processos de 

avaliação, movimentação e mobilidade funcional, segundo os princípios, 

diretrizes e instrumentos normativos que regem a carreira. Promove 

ações para a contextualização e adequação do sistema de carreira à 

diversidade funcional da USP. Desenvolve estudos e analisa solicitações 

relativas à jornada de trabalho, alteração de função, benefícios e 

pesquisa salarial, emitindo pareceres e relatórios técnicos da área de 

competência. 

Responsável: Fábio Albino Zagui

rhcarreira@usp.br - 3091-3013 / 3091-3015 / 3091-3333 / 3091-2001
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Seção de Estruturas Organizacionais
ESTRUTURA-01

Elaboração de pareceres técnicos, com base na legislação vigente 

(incluindo redesenho de organogramas e apresentação de quadros 

comparativos de custos), referentes a propostas de alteração de 

Estruturas Organizacionais das Unidades/Órgãos e de adequação 

de valores de Gratificações de Representação, bem como à criação, 

extinção e adequação de funções de estrutura. Análise de pedidos 

de designação/substituição para função de estrutura. Atendimento 

de demandas e consultas do público interno e externo. Cadastro, no 

sistema Marte, de alterações de Estrutura Organizacional e Funções de 

Estrutura aprovadas pela Administração Central.

Responsável: Rodolpho de Vicente Gomes

rhestrutura@usp.br - 3091-2021

Seção de Empregos Públicos
EMPREGOS-01

Gestão do quadro de Empregos Públicos da USP. Cadastramento junto 

ao Sistema Marte de autorizações, reautorizações, redistribuições, 

trocas de função (empregos não providos), apostilamentos de vagas e 

alterações de origem de recurso. Análise das solicitações de alteração 

de jornada e suporte aos Programas de Incentivo à Redução de Jornada. 

Execução dos procedimentos relativos à reposição de servidores. 

Respostas a consultas do público interno e externo referente aos 

postos de trabalho de servidores técnicos e administrativos.

Responsável: Raquel Martins Carvalho

rhempregos@usp.br - 2648-0701 / 3091-2102
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