
2011 2012

1 - Indicadores Sociais internos                 1.500.078      2.000.231 

      Alimentação/Refeição 606.182,06 663.527,26 

      Educação (Incentivo á Pós-Graduação e Graduação) 33.218,25 33.218,25 

      Capacitação e Desenvolvimento profissional 36.260,65 18.242,15 

      Creche ou Auxilio Creche -

      Saúde (medial+unimed+odonto) 433.761,63 656.845,18 

      Segurança e Saúde no trabalho 14.889,44 147.804,89 

      Transporte 130.857,05 227.871,34 

      Bolsas/Estágios 244.909,06 252.721,64 

2 - Indicadores sobre o corpo funcional

       Nº total de empregados(as) ao final do período                           407                475 

       Nº de admissões durante o período                           178                185 

       Nº de prestadores(as) de serviço                              -   

       % de empregados(as) acima de 45 anos                              -   

       Nº de mulheres que trabalham na instituição                              -   

       % de cargos de chefia ocupados por mulheres                              -   

       Idade média das mulheres em cargos de chefia                              -   

       Salário médio das mulheres                              -   

       Idade média dos homens em cargos de chefia                              -   

       Salário médio dos homens                              -   

       Nº de negros(as) que trabalham na instituição                              -   

       % de cargos de chefia ocupados por negros(as)                              -   

       Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia                              -   

       Salário médio dos(as) negros(as)                              -   

       Nº de brancos(as) que trabalham na instituição                              -   

       Salário médio dos(as) brancos(as)                              -   

       Nº de estagiários(as) 44                            37                

       Nº de voluntários(as)

       Nº portadores(as) necessidades especiais                               4                    4 

       Salário médio portadores(as) necessidades especiais                              -                     -   

3 - Qualificação do corpo funcional 407 482

       Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo

            Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 117                          165              

            Nº de graduados(as) 129                          147              

            Nº de graduandos(as) -                              

            Nº de pessoas com ensino médio 122                          134              

            Nº de pessoas com ensino fundamental 13                            36                

            Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 25                            

            Nº de pessoas não-alfabetizadas 1                              
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4 - Mestrado

       Nº total de docentes 20                            13                

            Nº de doutores(as) 19                            13                

            Nº de mestres(as) 1                              -                   

            Nº de especializados(as) -                          -               

            Nº de graduados(as) -                          -               

       Nº total de alunos(as) 18                            96                

            Nº de alunos(as) com bolsas (integral) -                          -                   

            Valor total das bolsas (integral) -                          -                   

            Nº de alunos(as) com bolsas parciais 1                              4                  

            Valor total das bolsas parciais 325                          1.662           

            Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação -                   

            Científica e de Pesquisa -                   

            Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa -                   

* Os valores acima demostrados estão de acordo com os relatórios da Auditoria do Exercício.


