
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Cargo efetivo TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (  X ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (  ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

FÉRIAS  PERÍODO INÍCIO:   18 / 02 /  2021 

 FIM:    26/  02  /  2021 

FÉRIAS  PERÍODO INÍCIO:   05  /  04  /  2021 

 FIM:    16  /  04  /  2021 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
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(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 

SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA está 
especificado abaixo 

2º Triagem dos 
chamados 3S 

A 100% dos chamados Fevereiro a 
Abril 

 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias.  

Cálculo do IRA 

 
 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Antonio Rafael Oliveira Maciel 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade Seção de Portais e Aplicações Web - SPA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Paula Tatyene Silva Dantas 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X  ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 29/03/2021 

 Fim: 01/04/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho 

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao 

SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

 
 
 

1º 

 
 
 

Suporte ao usuário 

 
 
 

A 

 
 
 

85% dos 4 
pontos 

 
 

Trimestre de 
fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

 
 

2º 

 
Desenvolvimento de 

software 

 
 

A 

85% dos 12 
pontos de 

história por 
Sprint do 
projeto 

 
Trimestre de 

fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

 

 

Documento ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA MACIEL (0233661)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 4



PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  CICERO ROBSON BARROS FEITOSA 

Cargo efetivo ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade Divisão de Sistemas de Informação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Não há afastamentos previstos. 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 

SGP.  
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(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA está 
especificado abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias. 

Cálculo do IRA 
 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome DAVID FLÁVIO DE LIMA MENEZES 

  Cargo Efetivo TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( x ) 

Unidade SAU/DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias  Período Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 
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  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período 
para 

atingimen
to da 
meta 

Observação 

1º Suporte às solicitações 3S  A Atendimento e suporte das 
ocorrências registradas no 3S.  

42 dias  O suporte abrange 
além dos 
encaminhamentos, 
as possíveis 
intervenções para 
correção das 
ocorrências. 

2º  Fiscal técnico de contrato de 
Impressora 

(Fevereiro, Março e Abril) 

 A Analisar e encaminhar 
documentação referente a 

solicitação de pagamento do 
contrato. 

 6 dias Essa demanda pode  
variar, pois depende 
da quantidade de 
máquinas com 
defeito 

3º  Reunião com a equipe de suporte A  Alinhamento de plano de 
ação de suporte preventivo e 

corretivo. 

3   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Débora Farias Frota 

Cargo efetivo Analista de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (X) 

Não ocupante (   ) 

Unidade Serviço de Segurança da Informação e Comunicações 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Michel Pereira Machado 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (X) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho 

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao 

SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

priorida
de 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 
(QLD/QTD) 

Período 
para 

atingim
ento da 

meta 

Observação 

1º Atualização do Sistema de 
Backups - revisão dos 
jobs, filesets, dos clientes; 
Implementação de nova 
estratégia de execução de 
job em bacula-SD local e, 
após conclusão, 
transferência do 
conteúdo para pool em 
bacula-SD remoto, sem 
comprometer a rede em 
horário de expediente; 
aplicação de novas 
configurações a respeito 
de retenção e duração e 
para evitar execução em 
duplicidade de jobs . 

A Sistema de backup 
consistente e que 
otimiza o uso de 
espaço nos discos 
de HDs dos 
Storages. 

 10 dias  

2º Criação de novo servidor 
atualizado para 
Repositório Institucional – 
Dspace. 

A Máquina Servidora 
atualizada com as 
últimas versões de 
sistema e aplicação 
do DSPACE com 
correção de erros e  
integração com a 
BDTD do IBICT 

10 dias  Conforme 
solicitado pela 
Biblioteca via 3S, 
chamado 
nº24012. 
 
 

Documento DÉBORA FARIAS FROTA (0233666)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 10



3º Criação de máquina 
servidora e apoio técnico 
para atualização do portal 
da Unilab pelos setores 
SPA e SECOM  

A Máquina Servidora 
atualizada tanto 
sistema como 
aplicações e com 
portal da Unilab 
com novo layout. 

5 dias  

4º Atualização do servidor 
de Nuvem Institucional – 
Owncloud 

A Máquina Servidora 
atualizada com as 
últimas versões de 
sistema e aplicação 
de nuvem - 
Owncloud 

10 dias Servidor 
encontra-se com 
Sistema 
Operacional 
bastante 
desatualizado 
(Debian 8). 
Servidor 
hospeda os 
arquivos dos 
setores 
PROPLAN, 
PROPPG, dentre 
outros. Por 
medida de 
segurança, é 
necessário 
atualizar a 
máquina. 

5º Atualização do Serviço de 
Repositório de 
Publicações para a versão 
mais recente (Servidor e 
Serviço) – OJS PKP. 

A Máquina Servidora 
atualizada com as 
últimas versões de 
sistema e aplicação 
de repositório de 
publicações -  OJS 
PKP. 

5 dias  

6º Suporte às necessidades 
de Segurança de 
Informação e 
Comunicações.  

A Atender demandas 
referentes a 
Segurança da 
Informação e 
Comunicações. 

Sob 
deman
da 
 

 

7º Suporte às demandas de 
criação e manutenção de 
máquinas virtuais.  

A Atender as 
demandas de 
infraestrutura de 
máquinas virtuais. 

Sob 
deman
da  

 

8º Suporte às demandas de 
e-mail institucional 

 Atender demandas 
de e-mail 
institucional 

Sob 
deman
da 

Demandas 
referentes aos 
problemas que 
ocorrem na 
criação, 
atualização de 
dados, acesso, 
recuperação de 
senha no caso 
dos alunos. 
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Também refere-
se às demandas 
dos problemas  
decorrentes do 
sistema de 
criação de e-mail 
institucional 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  DIEGO SA CARDOSO 

Cargo efetivo ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 (  X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Não há afastamentos/férias previstos para os próximos três meses. 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 
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SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA está 
especificado abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias. 

Cálculo do IRA 

 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI   

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  EMANOEL MARQUES FREITAS 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA - DPG 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE CASTRO 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (  ) FG-1 ( X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (  ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimen
to da 
meta 

Observ
ação 

1º Planejamento Anual da DPG A Diminuir 20% do 
tempo necessário 
para realizar a 
reunião anual de 
planejamento. 

Final de 
Janeiro 
de 2021 

 

2º Definição de política de gerenciamento 
de mudanças de TIC 

A Apresentar 
proposta de 
política de 
gerenciamento 
de mudanças de 
TIC. 

Final de 
Março de 
2021. 

Meta 
034 do 
PDTI 
2019-
2021 

3º Apresentar pesquisa sobre a legislação 
pertinente sobre os temas: 
 
1 - Soluções de TI no âmbito do 
planejamento de contratações de TI, 
2 - Equipamentos e Serviços de TI e suas 
finalidades, 
3 - Gerenciamento patrimonial sobre a 
responsabilidade da DTI no âmbito da 
Unilab, 
4 - Serviços de suporte que a DTI 
fornece à Unilab. 
 

A Apresentar 
relatório, 
fundamentado 
em pesquisa em 
legislação federal, 
proposta para 
criação de 
normas, políticas 
e definições em 
geral relacionadas 
às soluções de TIC 
no âmbito do 
planejamento de 
contratações de 
TIC, 

Final de 
Março de 
2021. 
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Equipamentos e 
Serviços de TI e 
suas finalidades,  
Gerenciamento 
patrimonial sobre 
a 
responsabilidade 
da DTI no âmbito 
da Unilab e 
Serviços de 
suporte que a DTI 
fornece à Unilab. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Erivando de Sena Ramos 

Cargo efetivo Técnico em laboratório de 
informática 

Carga horária semanal 30H 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade SAU - Seção de Apoio ao Usuário 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome José Eduardo Silva Lima 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (    ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias  
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Codificação de 
algoritmos de  
baixo nível  

A Desenvolvimento 
do protótipo da 
aplicação back-
end 

28 dias  

2º Realizar 
procedimentos 
de conexão com 
bases de dados 
internos 

A Testes de 
conexão com o 
sistema 
institucional, 
dados sistemas 
SIG 

5 dias  

3º Realizar 
procedimentos 
de conexão com 
bases de dados 
externos 

A Testes de 
conexão com a 
API Google 

5 dias  

4º Realizar 
codificação de 
algoritmos de 
alto nível 

A Desenvolvimento 
da interface de 
front-end da 
versão beta teste 
da aplicação 

25 dias Não contempla 
versão de 
homologação e 
produção  

5º Fiscalizar o 
contrato de 
aquisição de 
nobreaks 

A Fiscalização 
técnica de 
contrato 

1 dia Suplente de fiscal 
técnico 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  FRANCISCO GIOVANILDO TEIXEIRA DE SOUZA 

Cargo efetivo TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Não há afastamentos/férias previstos para os próximos três meses. 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 

Documento FRANCISCO GIOVANILDO TEIXEIRA DE SOUZA (0233678)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 20



SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA está 
especificado abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias. 

Cálculo do IRA 

 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Francisco Kleber Rodrigues de Castro 

Cargo efetivo Analista de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (  ) FG-1 ( X  ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (  ) 

Unidade Divisão de Planejamento e Governança - DPG 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Giancarlo Cardoso Vecchia 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 
SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Planejamento 
Anual da DPG 

A Diminuir 20% do tempo 
necessário para realizar a 
reunião anual de 
planejamento. 

Final de 
Janeiro de 
2021 

 

2º Acompanhar – 
Gestão de 
Contrato 

P Diminuir 16% do tempo 
necessário para realizar a 
gestão do contrato. 

Final de 
Março de 
2021 

 

3º Gerir Setor 
Administrativo 

A Diminuir 20% do tempo 
para realizar esse processo 
de planejamento de 
contratação 

Final de 
Março de 
2021 

Atividade semanal 
de 5h, que inclui 
acompanhamento 
de processos no 
SEI, verificação de 
E-mails, 
acompanhamento 
das ações de PDTI, 
acompanhamento 
de chamados no 
3S. 

4º Definição de 
política de 
gestão da 
infraestrutura 
da TI 

P Diminuir 20% do tempo 
para realizar a criação da 
política de gestão da 
infraestrutura da TI 

Final de 
Março de 
2021 

Meta 027 do PDTI 
2019-2021. 

5º Deliberar 
sobre 
Planejamento 

A Diminuir 20% do tempo 
para realizar atividade de 
planejamento. 

Final de 
Março de 
2021 

 

6º Deliberar 
sobre 

A Diminuir 20% do tempo 
para realizar atividade de 

Final de 
Março de 
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Governança governança. 2021 

7º Participar de 
Comissão ou 
GT 

P Diminuir 20% do tempo 
para realizar ações 
pertinentes a comissão ou 
GT 

Final de 
Março de 
2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome FRANCISCO PAULO HENRIQUE DE ANDRADE 

  Cargo Efetivo TÉCNICO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MICHEL PEREIRA MACHADO 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Documento FRANCISCO PAULO HENRIQUE DE ANDRADE (0233685)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 25



PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (  X  ) 

Revezamento (      ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período para 
atingimento da 

meta 

Observação 

1º Elaboração e Acompanhamento das 
atividades do processo de aquisição de 
No-Breaks para o Data Center de TIC 
Unilab como Integrante Requisitante 

 P  Conclusão das etapas do 
processo de planejamento e 

aquisição de objeto: no-break  

Em 
Andamento -
Até o Final de 
Janeiro 2021  

  

2º Elaboração e Acompanhamento das 
atividades do processo de aquisição de 
Baterias Estacionárias para Autonomia  
do Data Center de TIC como Integrante 
Requisitante 

 P  Conclusão das etapas do 
processo de planejamento e 
aquisição de objeto: baterias 

estacionárias  

Em 
Andamento – 

Janeiro/Feverei
ro/Março de 

2021 

  

3º Fiscalização do contrato de aquisição 
de No-Breaks do DataCenter de TI 
 
 
 

 A  Execução das Atividades de 
Fiscalização do Contrato.  

Entre 
Fevereiro/Març

o de 2021 

  

4º Elaboração e Acompanhamento das 
atividades do processo de aquisição e 
contratação de serviços de 
computação em nuvem como 
Integrante Requisitante 

 P  Conclusão das etapas do 
processo de planejamento e 
aquisição e contratação dos 
serviços de computação em 

nuvem  

 Em 
Andamento – 

Janeiro/Feverei
ro/Março de 

2021  

  

5º  Realizar Atividades de apoio, 
manutenção e suporte na infraestrutura 
de tecnologia da informação e 
comunicação da Unilab  

A   Prestar apoio para o 
provimento do pleno 

funcionamento da 
infraestrutura computacional 

institucional da Unilab  

 Sob 
Demanda 

 

  

6º Realizar migrações de máquinas 
virtuais de homologação, 
desenvolvimento,treinamento e teste 
do cluster Citrix para novo cluster. 

A Todas as máquinas virtuais 
de homologação, 

desenvolvimento, teste e 
treinamento migradas para o 

novo cluster. 

20 dias  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Gerdiani da Silva Moura 

Cargo efetivo Assistente em administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Giancarlo Cardoso Vecchia 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (  ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 
SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Assessoramento à 
Diretoria de TI 

A Atender 
100% das 
demandas 
repassadas 
pela 
Diretoria 

Semanal  

2º Monitoramento 
do e-mail da DTI, 
direcionando 
quando 
necessário ou 
respondendo 
quando cabível 

A Garantir que 
todos os e-
mails 
recebidos 
tenham 
tratamento 
adequado no 
menor 
tempo 
possível 

Semanal  

3º Encaminhamento 
e 
acompanhamento 
de demandas de 
processos SEI 

P Assegurar 
que os 
processos 
atribuídos 
sigam o fluxo 
correto, 
atingindo o 
resultado 
esperado  

Mensal  

4º Articulação entre 
Direção, Divisões 
e Seções da DTI 

A Facilitar a 
interação 
entre as 
unidades, 

Semanal  
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tendo como 
foco o bom 
atendimento 
aos usuários 
de TI da 
Unilab 

5º Promoção da 
comunicação com 
o público interno 
e externo à DTI 

A Minimizar os 
ruídos de 
comunicação 
utilizando 
linguagem 
clara e 
objetiva 

Mensal  

6º Organização e 
manutenção de 
arquivos digitais 

A Manter as 
informações 
acessíveis e 
íntegras nos 
meios 
tecnológicos 

Mensal  

7º Cadastro e 
acompanhamento 
de PCDP 

P / A Possibilitar 
que os 
servidores da 
DTI recebam 
as devidas 
indenizações 
pelos gastos 
realizados 
em seus 
afastamentos 
à serviço 

Trimestral  

8º Cadastro e 
acompanhamento 
de chamados 
patrimoniais 

A Contribuir 

com o 

suprimento 

apropriado 

de bens, 

conforme as 

necessidades 

da unidade 

Trimestral  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome IGOR SOUSA OSTERNO 

  Cargo Efetivo ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MICHEL PEREIRA MACHADO 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 
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  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período para 
atingimento da 

meta 

Observação 

1º  Definir métricas de monitoramento 
de Rede  

 A  Documento com metas a 
serem monitoradas 

 4 dias    

2º  Construir mapas e dashboards nos 
equipamentos de Liberdade  

 A  Mapa de monitoramento do 
campus e Dashboard pronto 

no sistema  

 6 dias   

3º  Construir mapas e dashboards nos 
equipamentos de Auroras 
 

 A  Mapa de monitoramento do 
campus e Dashboard pronto 

no sistema  

 6 dias   

4º  Construir mapas e dashboards nos 
equipamentos de Liberdade 

 A  Mapa de monitoramento do 
campus e Dashboard pronto 

no sistema  

 6 dias    

5º  Concluir documentação de VLANS e 
IPs na ferramenta IPAM 

A   Ferramenta IPAM com 
documentação atualizada  

 12 dias    

6º  Fiscalizar contrato de Internet da 
Fazenda em Fevereiro de 2021 

 A  Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás  

2 dias    
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7º   Fiscalizar contrato de Internet da 
Fazenda em Março de 2021 

A   Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás  

 2 dias   

8º   Fiscalizar contrato de Internet da 
Fazenda em Abril de 2021 

 A   Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás  

 2 dias   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 14/2021 – Unidade Máxima: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome JEFFERSON UCHOA PONTE 

  Cargo Efetivo TECNICO DE 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GIANCARLO CARDOSO VECCHIA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 ( X) CD-4 (   ) FG-1 ( ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias 
* Ainda não Homologada 

  Período Início: __05_/__03__/2020 

  Fim: __06_/__03__/2020 

Férias 
* Ainda não Homologada 

  Período Início: __08_/__03__/2020 
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  Fim: __26_/__03__/2020 

Férias 
* Ainda não Homologada 

  Período Início: __04_/_04___/_2020 

  Fim: __09_/__04__/_2020 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (  X   ) 

Revezamento (      ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridade 

Atividade Natureza 
da 

atividade 
  

Meta de desempenho Período para 
atingimento da 

meta 

Observação 

1º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Posição e funcionamento de 
mensagens.  

A Nova versão do sistema 3s 
com envio de mensagens na 

tela da ocorrência.  

10 dias   

2º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Separação dos níveis de 
acesso, tela de usuário técnico.  

A Nova versão do sistema 3s 
com separação dos níveis de 

acesso e tela de usuário 
técnico.  

10 dias   

3º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Encaminhamento automático 
de chamado para o setor de acordo com o 
serviço.  

A Nova versão do sistema 3s 
com encaminhamento 

automático de chamado para o 
setor de acordo com o serviço.  

10 dias   
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4º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Tela administrativa e de 
técnico para por chamado em 
atendimento.  

A Nova versão do sistema 3s 
com tela administrativa e 

possibilidade de atendimento 
de chamado.  

10 dias   

5º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Testes.  

A Nova versão do sistema 3s 
testado.  

10 dias   

6º Desenvolvimento de nova versão do 
sistema 3s – Implantação e modificações.  

A Nova versão do sistema 3s 
em produção.  

10 dias   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 15/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome JOSÉ ABEL MENDONÇA PAIXÃO 

  Cargo Efetivo TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( x ) 

Unidade SAU/DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias  11 dias Período Início: 05 /  04 /2021 

 Fim: 15 / 04 / 2021 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 
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Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período 
para 

atingimen
to da 
meta 

Observação 

1º Monitoramento de chamado 3S  A Encaminhamento dos novos 
chamados e monitoramento 
das ocorrências atendidas e 

encerradas. 

22 dias   O monitoramento 
abrange além dos 
encaminhamentos, 

as possíveis 
intervenções para 

correção das 
ocorrências. 

2º  Fiscal técnico de contrato de 
Impressora 

(Fevereiro, Março e Abril) 

 A Verificar planilha de controle 
e leitura das impressoras, 

Monitorar chamado e  
encaminhar documentação 
referente a solicitação de 
pagamento do contrato. 

Sob 
demanda 

 Essa demanda 
também é variável, 

vai depender da 
quantidade de 
máquinas com 

defeito.  

3º  Reunião com a equipe de suporte A  Alinhamento de plano de 
ação de suporte preventivo e 

corretivo. 

3 dias  Pelo menos uma 
por mês 

4º Solicitações via SEI P Realizar as solicitações 
necessária para atender as 

demandas da SAU 

Sob 
demanda 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 16/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

  Cargo Efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X  ) FG-3 (   ) 

Não ocupante () 

Unidade SAU/DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MICHEL PEREIRA MACHADO 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias  20 dias Período Início: 16 /  03 /2021 

  Fim: 04 / 04 / 2021 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 
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Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

  

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período 
para 

atingimen
to da 
meta 

Observação 

1º Monitoramento de chamado 3S  A Encaminhamento dos novos 
chamados e monitoramento 
das ocorrências atendidas e 

encerradas. 

 16 dias   O monitoramento 
abrange além dos 
encaminhamentos, 
as possíveis 
intervenções para 
correção das 
ocorrências. 

2º  Gestão de contrato de Impressora 
(Fevereiro, Março e Abril) 

 A Analisar e encaminhar 
documentação referente a 

solicitação de pagamento do 
contrato. 

 5 dias   

3º  Reunião com a equipe de suporte   Alinhamento de plano de 
ação de suporte preventivo e 

corretivo. 

3  Reunião de 
planejamento de 
metas 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 17/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome LENILSON DE SOUSA MARIANO 

  Cargo Efetivo TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade SAU/DISIR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 
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 PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e 
remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Natureza 
da 

atividade 
  

Meta de desempenho Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Atendimento de 
Chamados - 3s 

  
A 

Atender todos os 
chamados, da maneira mais 
rápida e eficiente possível.  

 
Sob 

demanda 

 

2º Aplicação das vlans 
planejadas em todos os 
Switches de Liberdade  

A Todos os computadores, 
telefones e Access Points e 

demais equipamentos 
configurados na nova vlan 

10 dias  

3º Aplicação das vlans 
planejadas em todos os 
Switches de Palmares 

A Todos os computadores, 
telefones e Access Points e 

demais equipamentos 
configurados na nova vlan 

15 dias   

4º Aplicação das vlans 
planejadas em todos os 

Switches de Auroras 

A Todos os computadores, 
telefones e Access Points e 

demais equipamentos 
configurados na nova vlan 

15 dias  

5º   Fiscalizar contrato 
de Internet da Fazenda 
em Fevereiro de 2021 

 
A  

Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás  

  
1 

Por ser suplente neste 
contrato, auxiliarei o Igor em 

todo processo de documentação 
do mesmo.  

6º  Fiscalizar contrato de 
Internet da Fazenda em 

Março de 2021  

 
A  

 Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás  

 
1 

Por ser suplente neste 
contrato, auxiliarei o Igor em 

todo processo de documentação 
do mesmo.   

7º   Fiscalizar contrato 
de Internet da Fazenda 

em Abril de 2021 

 
A  

Documentação de 
Fiscalização de Contrato do 

Serviço de Internet da 
Fazenda Piroás   

  
1 

Por ser suplente neste 
contrato, auxiliarei o Igor em 

todo processo de documentação 
do mesmo.   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 18/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Luan Jacinto Carvalho 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade Seção de Portais e Aplicações Web - SPA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Paula Tatyene Silva Dantas 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 08/03/2021 

 Fim: 19/03/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (X) 
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Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho 

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao 

SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

 
 
 

1º 

 
 

Desenvolvimento de 
software 

 
 

A 

 
85% dos 12 
pontos de 

história por 
Sprint do 
projeto 

 
 

Trimestre de 
fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

 
 

2º 

 
 

Suporte aos usuários 
3S 

 
 

A 

 
85% dos 4 

pontos 

 
Trimestre de 

fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 19/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Luis Felipe Lima da Silva 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (X) 

Unidade Seção de Portais e Aplicações Web - SPA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Paula Tatyene Silva Dantas 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X  ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 08/02/2021 

 Fim: 12/02/2021 

Férias  
Período 

Início: 05/04/2021 

 Fim:   16/04/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho 

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao 

SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

 
 
 

1º 

 
 

Desenvolvimento de 
software 

 
 

A 

 
85% dos 12 
pontos de 

história por 
Sprint do 
projeto 

 
 

Trimestre de 
fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

 
 

2º 

 
 

Suporte aos usuários 
3S 

 
 

A 

 
85% dos 4 

pontos 

 
Trimestre de 

fev a abril 

Meta de 
desempenho 
definida conforme 
métrica de 
pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 20/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  MANOEL MARIANO SIQUEIRA JUNIOR 

Cargo efetivo ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade Divisão de Sistemas de Informação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Não há afastamentos/férias previstos para os próximos três meses. 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 
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SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Desenvolvimento 
de sistemas 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
desenvolvimento  (IRD) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRD está 
especificado 
abaixo 

2º Triagem dos 
chamados 3S 

A 100%  dos chamados Fevereiro a 
Abril 

 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO (IRD) 

● Considere a complexidade das tarefas do projeto 

medida em semanas. 

Cálculo do IRD 

 
 

 

IRD = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complexidade das atividades realizadas 
C = somatório da complexidade das atividades alocadas 
D = somatório do período útil do servidor no projeto 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 21/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho 
no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  MARIA CAMILA ALCANTARA DA SILVA 

Cargo efetivo TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Não há afastamentos/férias previstos para os próximos três meses. 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 

(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 

SGP.  
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(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA está 
especificado abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias. 

Cálculo do IRA 

 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 22/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome MICHEL PEREIRA MACHADO 

  Cargo Efetivo ANALISTA DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( x  ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( ) 

Unidade DISIR  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GIANCARLO CARDOSO  VECCHIA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 ( x  ) CD-4 (   ) FG-1 ( ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias 1 dia de Férias (Obs.: 
Aguardando homologação) 

Período Início: 01 / 03 / 2021 

  Fim:  01 / 03 / 2021 

Férias   Período Início: ____/_____/______ 
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  Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da atividade 

  

Meta de desempenho Período para 
atingimento da 

meta 

Observação 

1º Montagem do cluster com storage 
definido por soft para os serviços de 
rede. 

A Servidores montados e 
configurados prontos para 
migrações às máquinas 

virtuais. 

10 dias  

2º Atendimento aos processos 
administrativos do setor 

P  Atender todas as 
solicitações de processos do 

SE, referentes à DISIR. 

Sob Demanda  

3º Migração dos serviços de rede para o 
novo cluster. 

A Serviços de rede migrados 
para novo cluster 

10 dias  

4º Monitoramento, encaminhamento e 
acompanhamento de chamados do 3s 
com relação aos chamados de 
infraestrutura e redes. 

A Encaminhar todos os 
chamados de redes, infra e 

segurança  para os servidores 
responsáveis pela demanda. 

Sob demanda  

5º Reunião com a diretoria  e demais 
setores internos da DTI. 

A Reunião semanal realizada 3 dias Uma vez por 
semana(½ 
expediente)   
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 23/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Paula Tatyene Silva Dantas 

Cargo efetivo Técnica de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (   ) 

Unidade Seção de Portais e Aplicações Web - SPA 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: 05/04/2021 

 Fim: 09/04/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho 

remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao 

SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atividades de Gestão A 100% Trimestre de 
Fev-Abril 

 

 
 
 

2º 

 
 
 

Suporte ao usuário 3S 

 

 
A 

85% dos 
pontos 

referente às 
solicitações 

 

Trimestre de 
Fev-Abril 

Meta de 
desempenho 
definida 
conforme métrica 
de pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

3º Desenvolvimento de 
software 

A 85% de 6 
pontos  de 
história por 

Sprint do 
projeto 

Trimestre de 
Fev-Abril 

Meta de 
desempenho 
definida 
conforme métrica 
de pontuação por 
atividade utilizada 
no setor 

 

 

Documento PAULA TATYENE SILVA DANTAS (0233711)         SEI 23282.001565/2021-23 / pg. 53



PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 24/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  PHYLLIPE DO CARMO FELIX 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da Informação Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à 
SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Licença para Capacitação, PHYLLIPE DO CARMO FELIX processo N° 23282.410927/2020-92 no período de 

05/04/2021 até 19/04/2021 
 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 
três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas 

nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo 

ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado 
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(meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da 

SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Desenvolvimento 
de sistemas 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
desenvolvimento (IRD) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRD está 
especificado abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO (IRD) 

● Considere a complexidade das tarefas do projeto 

medida em semanas. 

Cálculo do IRD 

 

 

IRD = c/C , onde C <= D 
 

c = somatorio complex. das atividades realizada 
C = somatorio complex. das atividades alocadas 
D = somatorio periodo util do servidor no projeto 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 25/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  RAIMUNDO PAULO NETO 

Cargo efetivo Analista de Tecnologia da Informação Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ALAN CLEBER MORAIS GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Férias no período de 25/01/2021 a 05/02/2021 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 
meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 
dezembro de 2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este 
ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em regime de 
revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do 

período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a 

aprovação da SGP.  
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(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento  (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA 
está 
especificado 
abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias. 

Cálculo do IRA 
 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 26/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI  

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de 
trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Reginaldo Silva dos Anjos 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade Divisão de Planejamento e Governança – DPG/DTI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Francisco Kleber Rodrigues de Castro 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (  ) FG-1 ( X ) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 
houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 
à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 
contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 
2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período 
de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três 
meses, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 
desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 
podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 
SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 
projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 
após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
Meta de desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Planejamento 
Anual da DPG 

A Diminuir 20% do tempo 
necessário para realizar a reunião 
anual de planejamento. 

 (29/01/2021)  

2º Acompanhar - 
Fiscalização de 
Contrato 

P Diminuir 16% do tempo 
necessário para realizar a 
fiscalização do contrato. 

(31/03/2021) INC321 – 
Meta 184 – 
PDTI 2019-
2021 
(PROPAE) 

3º Planejamento 
da Contratação 
de Solução de 
TIC – Software 
antiplágio 

P Diminuir 16% do tempo para 
realizar esse processo de 
planejamento de contratação 

 (29/01/2021) INC209 – 
Meta 020 – 
PDTI 2019-
2021 
(PROPPG e 
ICSA) 

4º Planejamento 
da Contratação 
de Solução de 
TIC – Garantir 
sistema de 
fornecimento 
de energia 
ininterrupta 
para o 
Datacenter 
(item 02) 

P Diminuir 16% do tempo para 
realizar esse processo de 
planejamento de contratação 

 (29/01/2021) INC182 – 
Meta 008 – 
PDTI 2019-
2021 (DTI) 

5º Planejamento 
da Contratação 
de Solução de 
TIC – Licença 
para Banco de 
Dados 

P Diminuir 16% do tempo para 
realizar esse processo de 
planejamento de contratação 

 (31/03/2021) INC189 – 
Meta 015 – 
PDTI 2019-
2021 (DTI) 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 27/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no 
âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome RICARDO PEREIRA ARAGÃO 

  Cargo Efetivo TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

Carga horária semanal 40H SEMANAIS  

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( x ) 

Unidade SAU 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA 

Ocupante de CD ou FG CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se houver, que já 
estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN 
SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença   Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

Férias  Período Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 20 dias  Período Início: 01/03/2021 

  Fim: 20/03/2021 
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Outros tipos de ausências 
previstas em Lei 

  Período Início: ____/_____/______ 

  Fim: ____/_____/______ 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das 
informações à   SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020). 

Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser 

feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho Remoto (     ) 

Revezamento (  x ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando este ocorrer integral (dias 
trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), 
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:  

(a)  Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho 

remoto. 
(b)   Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por 

meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c)    Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
(d)   Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo 

com o planejamento interno da unidade máxima. 
(e)   Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em 

dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP. 
(f)     Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem 
de 

prioridad
e 

Atividade Natureza 
da 

atividade 
  

Meta de desempenho Período 
para 

atingimen
to da 
meta 

Observação 

1º Finalização dos estudos sobre a 
adoção de antivírus opensource ou 
necessidade de aquisição. 

A Relatório de finalização com 
recomendações. 

10 dias Demanda 
constante do PDTI 

2º Organização e documentação das 
regras de Firewall. 

 A Documento com a orientação 
de definição das regras do 
firewall. E aplicação desse 
documento nas regras do 

Firewall. 

15 dias   

3º  Fiscal técnico suplente de contrato 
de Sistema Pergamum 
(Fevereiro, Março e Abril) 

 A Eventual substituição do fiscal 
titular quando necessário. 

Sob 
demanda 

 Essa demanda é 
variável, depende da 

disponibilidade do 
técnico titular e das 

demandas da 
biblioteca em relação 

ao sistema.  

4º  Reunião com a equipe de 
infraestrutura de redes e segurança da 
informação. 

A  Alinhamento de planos de ação 
e de projetos relativos às 

necessidades institucionais. 

3 dias  Pelo menos duas 
vezes por mês 

5º Demandas relativas a acessos que 
passam pelo mesmo e liberação do 
Firewall. 

A Atender às necessidades dos 
demandantes, dentro das 

políticas institucionais de acesso 
e de segurança da informação. 

Sob 
demanda 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 28/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano 
de trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de 
trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Cargo efetivo Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (  x ) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 

Não ocupante (  ) 

Unidade DSI/SPSI 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GIANCARLO VECCHIA 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X  ) CD-4 (   ) FG-1 ( ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de 
ausências, se houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do 
envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

FÉRIAS  PERÍODO  

  

FÉRIAS  PERÍODO  

  

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 
meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 
dezembro de 2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o 
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da 
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de 
trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando 
este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em 
regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme 
descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 
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(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, 

dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 

(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 

Observaç
ão 

1º Gerenciamento da 
equipe da DSI 

A atividades  remotas dentro 
das metas estabelecidas 
para cada servidor 

Fevereiro a 
Abril 

 

2º Triagem dos 
chamados 3S 

A 100% dos chamados Fevereiro a 
Abril 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 29/2021 – Unidade Máxima: Diretoria de Tecnologia da Informação 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano 
de trabalho no âmbito da unidade máxima. 
O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 
O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de 
trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  TIAGO MESQUITA DE OLIVEIRA 

Cargo efetivo Analista de Tecnologia da Informação Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X ) 

Unidade Divisão de Sistemas de Informação 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome THIAGO DE ALBUQUERQUE GOMES 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 ( X ) FG-2 (   ) FG-3 (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de 
ausências, se houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do 
envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

 
Não há afastamentos/férias previstos para os próximos três meses. 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três 
meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de 
dezembro de 2020). 
Importante! 
Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o 
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade 
entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando 
este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em 
regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme 
descrição a seguir: 
 

(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão 

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, 

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 

(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI. 

(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro 

do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima. 
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(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado 

projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não ultrapasse três meses 

após a aprovação da SGP.  

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza 

da 
atividade 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Suporte Sistemas 
via sistema 3S 

A Média mínima de 85% no 
índice de rendimento de 
atendimento (IRA) no 
trimestre 

Fevereiro a 
Abril 

O índice IRA 
está 
especificad
o abaixo 

 

 

 

ÍNDICE DE RENDIMENTO DE ATENDIMENTO (IRA) 

● Considere a complexidade dos chamados medida 

em dias.  

Cálculo do IRA 

 

 

IR = c/C , onde C <= D 
 

c = somatório da complex. dos chamados atendidos 
C = somatório da complex. dos chamados alocados 
D = total de dias úteis do servidor no período 
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