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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos – PRARH 

 

 
Memo Circular PRARH 002/2014 

Vitória da Conquista, 31 de julho de 2014 

 

A Todos Setores da Uesb 

 
Assunto: Divisão da PRARH e Criação da Pró-reitoria de Administração e Assessoria de Gestão de 

Pessoas 

 

Senhores (as): 

 

Buscando dotar a gestão da Instituição de mecanismos que contribuam para otimização das 

atividades administrativas e acadêmicas, a Administração Central da Uesb, após estudos e 

consultas aos setores envolvidos, estará dividindo, a partir do dia 01/08/2014, a Pró-reitoria de 

Administração e Recursos Humanos (PRARH) na Pró-reitoria de Administração (PROAD) e 

Assessoria de Gestão de Pessoas (AGP). O intuito é propiciar melhores condições para o 

planejamento de ações de desenvolvimento e de valorização dos recursos humanos da 

Instituição, com foco na gestão de pessoas, e também permitir um melhor controle e 

acompanhamento das atividades administrativas. 

 

Nesse sentido, todas as demandas relativas à área administrativa em geral (aquisições de 

bens, contratação de serviços, gestão de contratos, controle patrimonial, obras, reformas e 

atividades inerentes às prefeituras de campi e campo agropecuário, entre outros) deverão ser 

submetidas à PROAD. De igual modo, todas as solicitações da área de recursos humanos 

(requerimento de direitos e deveres, benefícios, envio de folhas de frequência, solicitações de 

recrutamento seleção e suprimento de pessoal em geral, enquadramento funcional, entre outras 

atividades similares) deverão ser encaminhadas à Assessoria de Gestão de Pessoas ou 

diretamente para as respectivas coordenações. 

MAIORES INFORMAÇÕES/CONTATOS: 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS -AGP 

Pró-reitor: Adriano Rodrigues Brandão Correia Assessora: Ana Márcia Silva O. Alcântara 

E-mail: proad@uesb.edu.br E-mail: agp@uesb.edu.br 

Fone/Ramal: 77 3424-8606 Fone/Ramal: 77 3424-8611 

Local para entrega documentos: Módulo da 

Prefeitura de Campus/VC 

Local para entrega documentos: Módulo da 

Reitoria – Secretaria da GRH 

Lupus (sigla): PROAD – Código 717 Lupus (sigla): AGP – Código 718 
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Desde já agradecemos o apoio e a compreensão dos setores administrativos/acadêmicos, 

professores, funcionários e estudantes, durante o desenvolvimento das atividades da PRARH, ao 

passo, que desejamos êxito aos novos colegas que estarão à frente da PROAD e Assessoria de 

Gestão de Pessoas. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Allen Krysthiano Saraiva Figueiredo 
Pró-Reitor de Administração e Recursos Humanos 


