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Corregedoria-Seccional da Fiocruz 

Dezembro 2019 

 

Instituída em 13 de novembro de 2018 pela Portaria nº 1414/PR 

(https://portal.fiocruz.br/documento/portaria-1414-2018-pr), a Corregedoria-Seccional da 

Fiocruz-CORREG é responsável pelas atividades relacionadas à apuração de ilícitos cometidos 

por servidores públicos no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições 

do cargo que ocupa. 

No transcorrer do ano de 2019 a Equipe dedicou seus esforços para fortalecer a cultura 

institucional de boas práticas de gestão pública objetivando derrubar a crença de que a 

Corregedoria e seus membros são “dedos-duros”, “x 9” e outras denominações que dominam o 

imaginário de grande parte de servidores e colaboradores atuantes na Instituição.  

Para tanto, lançamos mão das seguintes estratégias: 

- Participação na Feira Fiocruz Saudável 2019 com distribuição de folders explicativos 

e atendimento à comunidade Fiocruz; 

- Publicação no Jornal Linha Direta de matéria expositiva abordando as atribuições 

legais da Corregedoria; 

- Vinhetas veiculadas na Web TV com esclarecimentos sobre os objetivos, 

competências e benefícios da criação de uma Corregedoria; 

- Projeto Corregedoria Itinerante onde, em parceira com a Integridade Institucional e a 

Ouvidoria, foram realizadas visitas às Unidades interessadas para realização de palestras 

educativas acerca das atribuições da Corregedoria Fiocruz (ANEXO I).   

A Corregedoria-Seccional Fiocruz conta com uma equipe composta por 2 colaborares 

terceirizados e 6 servidores públicos federais que atuam em matéria correicional de forma 

especializada, capacitados para atuar na realização de juízos de admissibilidade, diligências 

investigativas e nas diversas formas de processos administrativos (investigativos, acusatórios, 

disciplinares e sumários).  

 

 

 

https://portal.fiocruz.br/documento/portaria-1414-2018-pr
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Ao longo do ano a equipe de Corregedoria participou de eventos formativos, palestras 

e oficinas voltadas para a temática correicional, como: 

Curso sobre Improbidade Administrativa – abril/2019 

Curso de Responsabilização de Pessoa Jurídica – PAR – junho 2019 

Curso de Processo Administrativo Disciplinar em parceria com a FUNASA– julho/2019 

Simpósio LINDB e a Administração Pública – agosto/2019 

2ª Reunião de Corregedorias do SISCOR, setembro/2019 

IV Seminário Anual de Educação em Ética e Disciplina/ANS – outubro/2019 

Oficina sobre o Sistema  Eletrônico de Informações -  Dezembro/2019 

3ª Reunião de Corregedorias do SISCOR – novembro de 2019 

Temos buscado atuar de forma sistêmica com a Ouvidoria Geral da Fiocruz, Auditoria 

e Comitê de Ética da instituição para promover a integração desses órgãos em suas ações 

conjuntas e ou complementares. 

 

Ao ser implantada a Corregedoria-Seccional Fiocruz, em novembro de 2018, foi 

identificado um passivo de 86 processos que necessitavam de análise e providências. 

  

Abaixo apresentamos um painel demonstrativo da situação atual da Corregedoria-

Seccional Fiocruz: 
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           A Corregedoria-Seccional Fiocruz vem envidando esforços para melhorar sua atuação e 

celeridade dos passivos, neste sentido temos intensificado a busca por servidores estáveis, 

legitimados pela conduta ética na instituição. Entretanto, o status de “estável”, necessário ao 

cumprimento da exigência legal para a composição de comissões, tem dificultado a ampliação 

da equipe, bem como a falta de interesse de servidores em colaborar na composição de 

comissões. 

Para tentar resolver a situação foi encaminhado Ofício a todas as Unidades e 

Coordenações da Instituição solicitando a indicação de 03 servidores para compor um “cadastro 

de reserva” para fins de atuação em processos administrativos quando necessário. 

Ocorre que de todas as Unidades e Coordenações existentes, apenas 04 (quatro) 

Unidades atenderam à solicitação, a saber: Cogepe, IOC, IFF e Bio-Manguinhos.  

Ainda visando aumentar o efetivo de servidores na equipe, a Corregedoria está 

participando do processo de movimentação de servidores instituído mediante Portaria 193/2019 

do Ministério da Economia e selecionou 4 servidores aptos a compor a equipe e estamos 

aguardando liberação pelo mencionado Ministério. 

Mas, independentemente do aumento da quantidade de servidores ou de qualquer outra 

situação a Equipe da Corregedoria-Seccional Fiocruz tem o compromisso de atuar com 

eficiência técnica e agilidade para apresentar resultados justos e atuar dentro das determinações 

legais.   

Abaixo apresento o quadro atual de servidores/colaboradores da Corregedoria:  

 

Equipe da Corregedoria 

 

 

Vínculo com a Fiocruz 

Bruno Calixto CLT 

Eliane Rangel RJU 

Geisa Francisco da Silva RJU 

João Luiz da Silva Carvalho RJU 

Jorge Tadeu Arruda RJU  

Maria de Lourdes de Oliveira Justino RJU  

Thainá de Araújo Barbosa Bolsista 

Vania Teixeira RJU 

 

 A Corregedoria-Seccional Fiocruz deseja a toda comunidade da Fundação Oswaldo 

Cruz um 2020 de muito sucesso, saúde e grandes realizações em todas as áreas de suas vidas.    
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ANEXO I 

 

CORREGEDORIA ITINERANTE 

Ações Preventivas de correição 

 

Objetivo Geral 

 

Apresentar a Corregedoria-Seccional à Comunidade Fiocruz e sua relação institucional 

enquanto parte do Sistema de Integridade 

 

Objetivos específicos 

Desmistificar a atuação de uma corregedoria e informar acerca das implicações disciplinares 

no âmbito da Lei 8112/90, artigos 116, 117 e 132 e incisos.  

 

Fomentar ações preventivas evitando o risco de procedimentos de correição 

 

Informar o fluxo de acesso das informações sobre possíveis irregularidades  

 

Desenvolvimento 

A Corregedoria-Seccional da Fiocruz foi instituída em novembro de 2018, conforme 

Portaria 1414/PR-2018. A partir de então equipe vem se constituindo e se capacitando para 

reduzir passivos e responder às novas demandas. Medidas foram adotadas para a decisiva 

instalação da sede na sala 206/208 do 2º andar do Prédio da Expansão. Em abril de 2019 com 

a colaboração da Coordenação de Comunicação Social da Fiocruz, elaborou-se um Plano de 

Comunicação da Corregedoria com iniciativas que visam fortalecer o novo órgão, garanta 

ampla informação ao coletivo de trabalhadores, que corroborem com a visão da Corregedoria-

Seccional da Fiocruz de preservação do servidor público, das relações de trabalho e da 

administração pública, desmistificando concepções equivocadas de instância policialesca. 

Neste sentido, consideramos pertinente um projeto itinerante onde pudéssemos dialogar com a 

Comunidade, respeitando a dinâmica de cada Instituto/Escritório da Fiocruz. Assim, nasce o 

Projeto “Corregedoria Itinerante: ações preventivas de correição”. Inicialmente fizemos a 

divulgação na lista Fiocruz-L informando a iniciativa junto às Diretorias das unidades. Este 

Projeto foi fortalecido com o engajamento e participação da Unidade de Gestão da Integridade 
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e da Ouvidoria Geral da Fiocruz. A Corregedoria vem fazendo o contato com as unidades e 

mediante seu aceite é acordado uma data e turno, garantindo o mínimo de duas horas, 1 hora de 

apresentação em slides e 1 hora de diálogo. As visitas foram realizadas durante os meses de 

julho, agosto, setembro e outubro, conforme quadro abaixo: 

Corregedoria Itinerante: ações preventivas de correição – 2019 

Unidade Data dd/mm Total de 

Participantes 

IFF 15/08 34 

COGEPE 21/08 54 

EPSJV 28/08 30 

ICICT 03/09 54 

IOC 04/09 32 

BIOMANGUINHOS 05/09 108 

COGEAD 09/09 109 

FARMANGUINHOS 02/10 29 

Escritório da FIOCRUZ no CEARÁ 14/10 23 

AGGEU MAGALHÃES-PE 15/10 25 

ENSP – CD Ampliado 29/10 42 

 

Os eventos ocorreram a partir de um primeiro contato com a Direção das unidades, estas 

indicaram o dia e turno que melhor atendia à dinâmica dos trabalhadores locais. Inaugurando o 

Projeto, o Instituto de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira  promoveu 

o encontro na agenda promovida periodicamente com os trabalhadores. A Corregedora-

Seccional, Eliane Rangel e sua substituta Vania Lopes da S. Teixeira, contaram com as 

colaborações da Unidade de Gestão da Integridade-UGI, representada por Simone Auxiliadora 

Borges Oliveira; da Ouvidoria-Geral, João Gonçalves Barbosa Neto, Daniela de Miranda de 

Cunto Bueno e Marcela Vieira da Silva. Este formato de apresentação dos órgão facilitou o 

Projeto Itinerante onde destacou-se o interesse dos gestores e participantes pela temática. Em 

meio às inúmeras agendas da Instituição, foi possível conquistar a adesão das Unidades locais 

e regionais pela participação de companheiros sensíveis às questões preventivas de correição. 

A partir dos encontros, duas Unidades solicitaram reapresentação do Projeto aos membros do 

Conselho Deliberativo-CD, como CD/IOC e CD Ampliado/ENSP.  A experiência em visitar as  

unidades, inclusive duas regionais nordestinas, Pernambuco e Ceará, promoveu o contato com 

seus gestores e o conhecimento de demandas específicas. Surgiram propostas de 

desdobramento para novos encontros com novas vertentes como o compartilhamento de 

experiências, discussões sobre regulamentações específicas e fluxos de procedimentos 

administrativos que corroborem com a atuação correcional, mitigando processos disciplinares, 

como no caso de aplicação do Termo Circunstanciado Administrativo-TCA, além de temas 

como gestão de conflitos, assédio moral, entre outros. 

 

O “Projeto Corregedoria Itinerante: ações preventivas de correição”, consistiu em estabelecer 

o diálogo com a Comunidade por meio de apresentações sobre o papel de cada instância, a 
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relação integrada entre elas, o fluxo de denúncias e características, bem como no âmbito 

correicional a fundamentação legal para sua atuação, com ênfase na prevenção. 

A Corregedoria-Seccional da Fiocruz agradece a receptividade na primeira fase do 

Projeto, reitera à Comunidade Fiocruz o interesse pelo permanente contato com os servidores, 

colaborares e gestores. Neste novo ano de 2020,em que comemoramos o 120º aniversário,  

possamos perseguir a excelência do trabalho e ratificamos o convite às Unidades ainda não 

visitadas. A seguir registros  do Projeto Corregedoria Itinerante: 

 

 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira-IFF 

 

 

             Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - COGEPE  
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Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

 

 
Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICICT 
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Instituto Oswaldo Cruz – IOC 

 

 

 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos em Saúde - BIOMANGUINHOS 
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Coordenação Geral de Administração – COGEAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instituto de Tecnologia em Fármacos – FARMANGUINHOS 
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Fundação Oswaldo Cruz no Ceará – FIOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação Oswaldo Cruz em Recife - Instituto Aggeu Magalhães - IAM 
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Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP 


