
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural 

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  Lourenço Marreiros Castelo Branco 

Cargo efetivo Engenheiro Agrônomo Carga horária semanal Dedicação 
exclusiva 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( ) 

Unidade Fazenda Experimental Piroás 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Lucas Nunes Luz 

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 
X 

Período 
Início: 25/01/2021 

X Fim: 29/01/2021 

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 à 
docentes/pesquisadores 
das demandas 
relacionadas à projetos 
de pesquisas que 
ocorrem dentro da FEP, 
planejando, orientando 
e definindo junto com a 
equipe. 

A 

Proporcionar um bom 
desenvolvimento das 

pesquisas que ocorrem 
na propriedade 

De acordo 
com a 

demanda 

 
 
 
 
 

Contatos 
realizados 

prioritariamente 
via e-mail 

institucional 

2º 

Acompanhar, através de 
contato com a equipe de 
campo, o andamento e 
demandas em áreas de 
pesquisa. 

A 

Comunicar aos 
docentes/pesquisadores 
responsáveis possíveis 

ações necessárias 

De acordo 
com a 

ocorrência 
em campo 

 
 

Contatos 
realizados via 

Whatsapp 
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3º 

Gerir o Contrato 
nº30/2019 (Serviço de 
Trabalhador Rural) 
através de Processo SEI, 
solicitar faturamento de 
nota fiscal, comunicados 
em geral. 

 
 
 
 

P 

- Elaborar Termo de 
Recebimento Definitivo, 
autorizando a empresa a 
emissão de Nota Fiscal. 

Mensal 

 

Analisar e realizar 
procedimentos relativos 
a prorrogações, 
repactuações, 
readequações 
financeiras advindas de 
reajustes diversos ou 
mudanças legislativas. 

De acordo 
com 

demanda 

 

 
Abrir, organizar e enviar 
processo de pagamento 
à empresa terceirizada 
enviado para o setor 
financeiro. 
 
 
 

Mensal 

 

4º 

Gerir o Contrato 
nº19/2020 

(serviço contínuo de 
fornecimento de link de 
acesso à Internet de alta 

velocidade via rádio 
frequência, utilizando 
protocolo TCP/IP, com 

taxa de transmissão 
mínima de 10 Mbps e 

equipamentos 
necessários) através de 
Processo SEI, solicitar 
faturamento de nota 

fiscal, comunicados em 
geral. 

P 

- Elaborar Termo de 
Recebimento Definitivo, 
autorizando a empresa 
a emissão de Nota 
Fiscal. 

Mensal 

 

Abrir, organizar e enviar 
processo de pagamento 
à empresa terceirizada 
enviado para o setor 
financeiro. 
 

Mensal 

 

Analisar e realizar 
procedimentos relativos 
a prorrogações, 
repactuações, 
readequações 
financeiras advindas de 
reajustes diversos ou 
mudanças legislativas. 

De acordo 
com 

demanda 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  Erasto Gonçalves de Oliveira 

Cargo efetivo Técnico em Agropecuária 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 Fazenda Experimental Piroás 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Lourenço Marreiros Castelo Branco 

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 
x 

Período 
Início: 04/01/2021 

x Fim: 23/01/2021 

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 ( 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.  

(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 
das demandas 
relativas à 
projetos de 
pesquisas que 
venha a ocorrer 
dentro da 
Fazenda 
Experimental 
Piroás, 
planejando, 
orientando e 
definindo junto 
com a chefia e 
equipe de 
terceirizados as 

A 

Fornecer as condições 
necessárias, dentro 

das limitações 
operacionais e 
técnicas, para o 

andamento adequado 
dos projetos de 

pesquisas. 

De acordo 
com a 

demanda 
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atividades que 
necessitem de 
mão-de-obra. 

2º 

Receber, 
Cobrar, sugerir 
e organizar os 
formulários 
demandando 
áreas para 
trabalhos 
científicos e/ou 
projetos a 
serem 
implantados 
nas 
dependências 
da FEP ou que 
dela necessite 
de apoio. 

A 

Organizar os 
formulários em pastas, 
dividindo as demandas 
por professores e/ou 

solicitantes  

De acordo 
com a 

demanda 

 

3º 
 

Receber e dar 
prosseguimento 
nas demandas 

oriundas do 
processo SIE de 

Serviço de 
Trabalhador 

Rural mediante 
o regime de 
mão de obra 

exclusiva. 

P 

- Elaborar relatório de 
fiscalização técnica do 
referido processo 

Mensal 
 

- Analisar e  realizar 
procedimentos 
relativos a 
prorrogações , 
repactuações, 
readequações 
financeiras advindas 
de reajustes diversos 
ou mudanças 
legislativas. 

Anual e/ou 
 

De acordo 
com a 

demanda 

 

- Avaliar a execução 
dos serviços, aferindo 
a quantidade, 
qualidade, tempo e 
modo da prestação 
dos 
serviços se  estão 
compatíveis com os 
indicadores de níveis 
mínimos de 
desempenho 
estipulados no ato 
convocatório, para 
efeito de pagamento 
conforme o resultado. 
 
 
 
 

Mensal e/ou 
 

De acordo 
com a 

demanda 
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4º 

Receber e dar 
prosseguimento 
nas demandas 

oriundas do 
processo SIE 
Relativos a 

Aquisição de 
maquinas e 

equipamentos 
para o IDR e 

FEP. 

P 

- Analisar e  realizar 
procedimentos 
relativos a 
prorrogações , 
repactuações, 
readequações 
financeiras advindas 
de reajustes diversos 
ou mudanças 
legislativas. 

De acordo 
com a 

demanda 

 

Aferir o cumprimento 
dos resultados 
previstos pela 
Administração para os 
serviços contratados, 
prestar apoio à 
instrução processual e 
o encaminhamento da 
documentação 
pertinente ao setor de 
contratos para a 
formalização dos 
procedimentos 
relativos a 
repactuação, 
alteração, reequilíbrio, 
prorrogação, 
pagamento, eventual 
aplicação de sanções, 
extinção dos 
contratos, dentre 
outras, com vista a 
assegurar o 
cumprimento das 
cláusulas avençadas e 
a solução de 
problemas relativos ao 
objeto 

De acordo 
com a 

demanda 

 

8º Receber e dar 
prosseguimento 
nas demandas 
oriundas do 
processo SIE 
Relativos a 
Implementação 
do serviço de 
fornecimento 
de internet de 
alta velocidade 
via rádio 
frequência, 

P 

Realizar 
principalmente as 
atividades relativas a 
gestão do contrato. 

De acordo 
com a 

demanda 

 

Anexo - Plano de Trabalho Individual 02 - IDR (0233581)         SEI 23282.001588/2021-38 / pg. 7



utilizando 
protocolo 
TCP/IP, com 
taxa de 
transmissão 
mínima de 10 
Mbps e 
equipamentos 
necessários, 
para a Fazenda 
Experimental 
Piroás - FEP 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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 Raimundo Olegário de Sousa 

Cargo efetivo Técnico em Agropecuária Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Fazenda Experimental Piroás 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Lourenço Marreiros Castelo Branco 

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 
X 

Período 
Início:   15  / 02 /2021 

X Fim:    27  / 02 /2021 

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: 
 

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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. 

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

SEI. 

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

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

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.  

Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º 

Organização de 

aulas práticas que 

serão desenvolvidas 

na FEP (área, 

materiais etc.) 

A 

Atender as 

solicitações feitas 

pelos professores no 

tempo hábil, antes 

do início da aula. 

Semanalmente 

 

Por 

Demanda 

2º 

Acompanhamento 

da gestão do 

contrato (função 

fiscal administrativo 

titular) de 

trabalhador 

agropecuário em 

geral (Contrato 

30/2019) através do 

P 

 Fiscaliza os aspectos 

administrativos da 

execução do 

contrato de serviços 

com dedicação 

exclusiva de mão de 

obra, consistindo, 

basicamente, nas 

Mensalmente 
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SEI (Empresa 

Criart). 
seguintes 

atividades: Consulta 

da situação da 

empresa junto ao 

(SICAF), Elaboração 

de planilhas de 

faturamento, etc: 

3º 

Verificação de e-

mails para 

recebimento de 

atividades didáticas 

lecionadas/desenvol

vidas na FEP. E 

outras atividades 

solicitadas. 
 

A 

Verificação de e-

mail para atender as 

solicitações no 

tempo mais rápido 

possível. 

Diariamente 

 

 
 
 

4º 

Acompanhamento 

de processos pelo 

SEI. 

P 

 

Acompanha o 

andamento dos 

processos da 

Unidade, e fazer os 

encaminhamentos 

quando o processo 

demandar. 

Diariamente 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  Henrique Pinho Oliveira 

Cargo efetivo Téc. de laboratório/Bioquímica Carga horária semanal 40 horas 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Lucas Nunes da Luz 

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! 
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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 

Gerenciamento da 

Unidade SEACAD - 

IDR 

P 

Como chefe do 

setor, delegar e 

monitorar 

atividades dos 

outros servidores 

vinculados à 

SEACAD - IDR 

diário 

 

2º Acompanhamento 

de processos 

vinculados aos 

laboratórios e 

SEACAD-IDR 

P 

Acompanhar os 

processos, 

preparo de 

documentações 

quando necessário 

diário 

 

3º 

Reuniões A 

Alinhamento, 

acompanhamento 

e organização das 

atividades 

Semanal 
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4º 

Agendamentos 

nos laboratórios 
A 

Agendar aulas e 

atividades de 

pesquisa e 

extensão em até 1 

dia útil 

diário 

 

5º 

Processo de 

compras - IDR - 

laboratórios 

p 

Atividades para 

preparos de TRs e 

atas de compras 

com a colog e o 

IDR  

diário 

processos já em 

andamento. 

conjunto com 

outros institutos 

6º 
Capacitações e 

treinamentos  
A 

Realizar cursos e 

atualizações na 

área de atuação  

mensal 
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ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  Fernanda Nascimento Rodrigues 

Cargo efetivo Técnico de Laboratório/Biotecnologia 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 SEACAD/IDR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Henrique Pinho Oliveira 

Ocupante de CD ou 

FG 

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

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: ____/_____/______ 
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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 Verificação de e-mails 

institucionais para 

recebimento de 

atividades/dúvidas sobre 

os mesmos e possíveis 

A Leitura/acompanhamento 

e realização de possíveis 

encaminhamentos em até 

1 dia útil. 

Diário  

Anexo - Plano de Trabalho Individual 06 - IDR (0233627)         SEI 23282.001588/2021-38 / pg. 16



encaminhamentos que 

se façam necessários. 

2º Acompanhamento de 

processos via SEI: 

Contratação de Solução 

de Tecnologia da 

Informação 

23282.402861/2020-67 

 

P Acompanhamento do 

processo, preparo de 

documentações e 

resolução de demandas 

solicitadas relacionadas a 

ele. 

Até 

abril/2021 

 

3º Acompanhamento de 

processos via SEI: 

Contratação de Solução 

de Tecnologia da 

Informação 

23282.406808/2020-35 

23282.010288/2018-87 

P Acompanhamento dos 

processos e resolução de 

possíveis demandas 

solicitadas 

correspondentes a eles. 

Semanal  

4º Realização de cursos de 

capacitação EAD 
A Realização de cursos 

relacionados a área de 

atuação, durante 3h por 

dia no trabalho remoto. 

Mensal  

5º      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  João de Jesus Mendes de Vasconcelos 

Cargo efetivo Sim Carga horária semanal 40 horas 

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

Não ocupante (X) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Henrique Pinho Oliveira 

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

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! 
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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 Acompanhamento de 

processos via SEI  

P Acompanhar os 

processos 

relacionados 

com os 

laboratórios 

 

 

Diário 

 

2º Verificar E-mail e 

Whatsapp 

 

 

A 

Resolver as 

demandas 

vindas por essa 

via de 

comunicação 

 

 

Diário 

 

3º Busca de preços de 

vidrarias para Processo 

de Compras de 

Vidrarias 20/21 

 

A 

Encontrar os 

preços das 

vidrarias 

 

Diário 

 

Anexo - Plano de Trabalho Individual 07 - IDR (0233633)         SEI 23282.001588/2021-38 / pg. 19



4º Reuniões  

 

A 

Verificar o 

andamento das 

demandas e 

ajustar possíveis 

falhas 

 

 

Semanal 

 

5º Participação em 

cursos/capacitações 

on line 

 

A 

Melhorar o 

desempenho do 

servidor 

 

Mensal 

 

6º      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  Julie Anne Holanda Azevedo 

Cargo efetivo Técnico de laboratório/Química Carga horária semanal 40 horas 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Henrique Pinho Oliveira 

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

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! 
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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 
Acompanhamento 

de processos 

vinculados aos 

laboratórios e 

SEACAD-IDR 

P 

Acompanhar os 

processos, 

preparo de 

documentações 

quando 

necessário 

diário 

 

2º Verificação dos E-

mails 

institucionais e 

whatsapp para 

recebimento de 

demandas  

A 

Manter a 

comunicação, 

acompanhamento 

e dar possíveis 

encaminhamentos 

em até 1 dia útil 

diário 

 

3º 
Reuniões A 

Alinhamento, 

acompanhamento 
Semanal 
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e organização das 

atividades 

4º 

Agendamentos 

nos laboratórios 
A 

Agendar aulas e 

atividades de 

pesquisa e 

extensão em até 1 

dia útil 

diário 

 

5º 
Capacitações e 

treinamentos  
A 

Realizar cursos e 

atualizações na 

área de atuação  

mensal 

 

6º      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  Lucas Nunes da Luz  

Cargo efetivo Diretor de Instituto  Carga horária semanal 40H 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

Ocupante de CD ou FG CD-2 ( X )  CD-3 (  ) 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 Férias 
Período 

Início: 29 / 12 / 2020 

 Fim:  15 / 01 / 2021  

Tipo de afastamento Férias 
Período 

Início:  15 / 04 / 2021 

 Fim: 28 / 04 / 2021 

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 (   ) 

Revezamento ( X ) 
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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 Direção do IDR 

Gestão de 
processos da 

unidade 
acadêmica 

P 

Dar andamento 
aos processos 

dentro dos 
prazos 

regulamentares.  

90 dias 

O presente plano 
de destina a ao 
período de 90 

dias. CH semanal 
referente a 

atividade é de 20h 
semanais 

2º Disciplinas 
Ministrar 

aulas 
A 

Conclusão das 
disciplinas 

90 dias 

O presente plano 
de destina a ao 
período de 90 

dias. CH semanal 
referente a sala de 
aulas no período é 
16 h semanais (8h 

de aula + 8h de 
preparação e 

atividades 
relacionadas as 

disciplinas) 

3º      

4º      

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

 

Anexo - Plano de Trabalho Individual 09 - IDR (0234695)         SEI 23282.001588/2021-38 / pg. 25



ANEXO I  

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural   

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   Joaquim Torres Filho  

Cargo efetivo  Professor Associado III  Carga horária semanal  20 h  

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

Não ocupante (  )  

Unidade  Instituto de Desenvolvimento Rural  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

Nome  Lucas Nunes da Luz  

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  Férias ( período 1/3)  
Período  

Início: 22/04/2021  

  Fim: 06/05/2021  

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  
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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.   

(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  Docência  A  8h/semana  Janeiro/abril 
2021  

  

2º  Preparo de 
aulas  

A  8h/semana  Janeiro/abril 
2021  

  

3º  Orientação  A  2h/semana  Janeiro/abril 
2021  

  

4º  Extensão  A  2h/semana  Janeiro/abril 
2021  

  

5º          Possui atividade no  
Gabinete da 
Reitoria com 20h 
sendo plano de 
trabalho 2 realizado 
por lá  

6º            
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7º            

8º            

9º            

10            

11            

12            

13            
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural  

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  SUSANA CHURKA BLUM 

Cargo efetivo PROFESSOR ADJUNTO Carga horária semanal 40 HORAS D.E. 

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

Não ocupante (  )     FCC-1 (X) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LUCAS NUNES DA LUZ 

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 (fevereiro, março e abril) 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 (   ) 

Revezamento (  x  ) 
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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 Docência A 8 
horas/semana 

Janeiro a 
Abril/2021 

 

2º Preparo de 
aulas 

A 8 
horas/semana 

Janeiro a 
Abril/2021 

 

3º Orientação  A 2 
horas/semana 

Janeiro a 
Abril/2021 

 

4º Extensão A 2 
horas/semana 

Janeiro a 
Abril/2021 

 

5º Coordenação 
do Curso 

A/P 20 
horas/semana 

Janeiro a 
Abril/2021 

Revezamento – 12 
horas na Unilab e 8 
horas em trabalho 
remoto 

6º      

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR 

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  Milena Fonseca de Santiago Roiz 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Instituto de Desenvolvimento Rural - IDR 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Lucas Nunes da Luz 

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 
Abertura, 
recebimento e 
acompanhamento 
de processos via 
Sistema Eletrônico 
de Informações 
(SEI) 

P Dar os 
encaminhamentos 
necessários nos 
processos SEI 
vinculados ao IDR, 
obedecendo prazo 
determinado 
(quando houver) 
ou ordem de 
chegada da 
demanda 

Diário Alguns processos 
podem exigir, 
devido a sua 
complexidade, 
um prazo maior 
para o 
atendimento da 
demanda, 
estendendo o 
período de 
atingimento da 
meta para 
semanal ou 
mensal 

2º Suporte 
administrativo e 
técnico à chefia da 
unidade e aos 
demais servidores 
do IDR, promovendo 
contato com os 
diversos setores da 
entidade e terceiros. 

P/A Acompanhar as 
atividades  da 

secretaria do IDR, 
atendendo as 
solicitações da 

chefia imediata, 
bem como as dos 
demais servidores 
vinculados ao IDR;  

obedecendo 
prazos, quando há 

determinação 
destes, e 

atendendo com 

Diário Estão incluídas 
aqui a elaboração 
de documentos 
diversos, 
solicitações de 
materiais e de 
serviços, 
comunicados, 
orientações e 
esclarecimento de 
dúvidas sobre 
processos 
administrativos 
SEI e sobre outras 
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eficiência aquelas 
sem prazo 

determinado, 
conforme a 

ordem de chegada 
das solicitações; 
promover uma 
comunicação 

eficiente 

informações ou 
procedimentos 
pertinentes ao 
serviço 
administrativo; os 
contatos podem 
ser realizados via 
e-mail 
institucional, 
whastapp e/ou 
telefone 

3º Atendimento às 
demais demandas 
administrativas do 
IDR 

A Atendimento de 
outras demandas, 
na secretaria do 
IDR, que chegam 

via e-mail 
institucional; 
obedecendo 

prazos 
estabelecidos 

(quando houver) 
ou a ordem de 

chegada, 
buscando o 

cumprimento de 
forma eficiente do 
que for solicitado 

Diário Contatos podem 
se estender via 
whastapp e 
telefone 

4º Planejar, orientar e 
executar atividades 
pertinentes ao setor 
administrativo 

A Agendamento e 
organização de 

reuniões; 
acompanhamento 
das atividades do 
IDR, conforme as 
recomendações 

da chefia imediata 

Mensal Reuniões por 
webconferência; 
semanalmente, 
quando 
necessário; 
contatos podem 
ser via e-mail 
institucional, 
whastapp e 
telefone 
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