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

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Relações Institucionais 
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 Robério Nery da Silva 
Cargo efetivo Assistente em Administração 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 Assessoria de Relações Públicas e Assuntos Internacionais 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Artemisa Odila Candé Monteiro 
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  

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 

Supervisionar o estágio 
curricular de 4 estudantes de 
Administração Pública e fazer a 
gestão de suas atividades, 
envolvendo-os no 
planejamento e na execução de 
projetos da Unidade. 

 
 
 

A 

4 relatórios de 
atividades aprovados, 
indicando projetos 
institucionais dos quais 
cada estagiário 
participou, com os 
devidos produtos. 

 
 
 

16/04/2021 

 

Considerando 
final do 
período letivo 
2020.1. 

 
 
 

 
2º 

Contribuir com o planejamento 
e liderar a execução 
operacional de evento online 
reunindo prefeitos do Maciço 
de Baturité, a fim de iniciar as 
discussões acerca de um plano 
de interiorização da Unilab e do 
Conselho de Integração 
Comunitária - CE. 

 
 
 

 
A 

 
 

Evento online realizado, 
gravado e com 
documento de síntese 
arquivado. 

 
 
 

 
03/02/2021 

 
 

Reunião 
agendada 
para esta 
data. 

 
 
 

3ª 

Planejar e articular com Secom 
a produção de material de 
comunicação impresso e digital, 
de caráter genérico, para a 
divulgação do Processo Seletivo 
de Estudantes Estrangeiros nos 
países parceiros. 

 
 
 

A 

Materiais de 
comunicação aprovados 
e, no que couber, 
impressos e disponíveis 
para serem levados aos 
países pelos 
missionários do PSEE 
2020. 

 
 
 

23/02/2021 

 
 

Aplicação das 
provas nos 
países de 02 a 
12/03/2021. 
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4º 

 
Planejar, construir e lançar site 
institucional da Proinst. 

 

A 

 
Site pronto e disponível 
no domínio da Unilab. 

 

26/02/2021 

 

– 

 
 

5º 

 

Produzir publicações e fazer a 
gestão de conteúdo do site da 
Proinst, de março a abril/2021. 

 
 

A 

Calendário de 
publicações definido e 
aprovado, assim como 
ao menos 8 novas 
publicações além do 
conteúdo estático. 

 
 

30/04/2021 

 
 

– 

 
 

6º 

 
Planejar e executar calendário 
editorial (março a abril/2021) 
para as mídias sociais da 
Proinst: Instagram e Facebook. 

 
 

A 

Calendário de 
publicações definido e 
aprovado, assim como 
ao menos 12 novas 
postagens (2 por 
semana). 

 
 

30/04/2021 

 
 

– 

 
 
 

7º 

 
Contribuir com o planejamento 
e liderar a execução 
operacional de seminário 
internacional, online, voltado à 
temática da Internacionalização 
no eixo Sul-global. 

 
 
 

A 

Evento online realizado, 
gravado e com 
documento de síntese 
arquivado. Além disso, 
com 2 minutas de 
resolução discutidas e 
validadas pelos 
participantes. 

 
 
 

26/02/2021 

 
 
 

– 

 
8º 

Construir e obter aprovação dos 
fluxos de trabalho da unidade 
na ferramenta Bizagi. 

 
P 

Fluxos de trabalho 
aprovados. 

 
31/03/2021 

 
– 

 
 
 
 

9º 

Contribuir com o planejamento 
e a execução operacional de 
evento online, em parceria com 
a Direção do Campus dos 
Malês, reunindo prefeitos do 
Recôncavo Baiano, a fim de 
iniciar as discussões acerca de 
um plano de interiorização da 
Unilab e do Conselho de 
Integração Comunitária - BA. 

 
 
 
 

A 

 
 
 

Reunião online 
realizada, gravada e 
com documento de 
síntese arquivado. 

 
 
 
 

31/03/2021 

 
 
 
 

– 

 
10º 

Construir o planejamento de 
atividades para o período de 
maio a julho/2021. 

 
P Plano de atividades 

definido e aprovado. 

 
30/04/2021 

 
– 
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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: ______IH/PROINST_________________  
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  Segone Ndangalila Cossa 
Cargo efetivo Professor do Magistério Superior Carga horária semanal 40 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 
Não ocupante ( )  PS: Ocupante de FCC 

Unidade PROINTS 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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 Aplicação do Processo seletivo em 

Moçambique  
Período 

Início: 
01____/_03____/_2021_____ 

 Fim: 
__12__/__03___/__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 

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 Docência Aulas em 
três  
disciplinas 
no BA e BHU 

 
 
        A 

Finalizar as 
disciplinas 
até abril de 
2021.  

Finalizar as 
disciplinas 
até abril de 
2021. 

 

2º Pesquisa Atividades 
de pesquisa 
em projeto  

 
        A 
 
 

Continuar  Continuar a 
pesquisa   

Pesquisa realizada 
sem bolsa  

3º PROINST Acompanhar 
os projetos 
na DPINTER 

 
 
 
          P 

Continuar  
todas as 
atividades 
planejadas  

Continuar    

4º PROINST Acompanhar 
os projetos 
na DPINTER 

A Continuar  
todas as 
atividades 
planejadas 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: _______________________  
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  PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 
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 (X ) 
Não ocupante (   ) 

Unidade SERVIÇO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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 Trâmites 
processuais de 
Acordos de 
Cooperação 
Nacionais (Fluxo 
Contínuo) 

P Celebração 
de Acordos 
de 
Cooperação 
Nacionais 

12 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

2º Trâmites 
processuais de 
Acordos de 
Cooperação 
Internacionais 
(Fluxo Contínuo) 

P Celebração 
de Acordos 
de 
Cooperação 
Internacionais 

12 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

3º Trâmites 
processuais de 
Convênios de 
Concessão de 
Estágio (Fluxo 
Contínuo) 

P Celebração 
de Convênios 
de Concessão 
de Estágios 

12 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

4º Trâmites 
processuais de 
Instrumentos de 
Cooperação 
diversos não 
listados acima 
(Fluxo Contínuo) 

P Celebração 
de 
Instrumentos 
de 
Cooperação 
Diversos não 
listados acima 

12 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

5º Prospectar 
possíveis 
parceiros para 
celebração de 

A Início de 
negociações 

12 meses Atividade 
realizada em fluxo 
contínuo 
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Acordos de 
Cooperação, 
Convênios e 
demais 
instrumentos 

6º Análise de 
inscrições no 
Edital de 
Credenciamento 
para Agentes de 
Integração 

P Celebração 
de Contrato 
com Agente 
de Integração 

12 meses Atividade 
realizada 
conforme 
inscrições no 
Edital 

7º Remodelagem 
de Fluxograma 

A Fluxos 
remodelados 

12 meses  

8º Melhoria 
continua da 
página do SACC 

A Página 
remodelada 

12 meses  

9º Melhoria 
continua das 
informações no 
Unilab em 
Números 

A Dados 
otimizados 

12 meses  

10 Demais 
atividades 
operacionais do 
setor 

A Atividades 
realizadas 

12 meses Atividades em 
fluxo continuo 
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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: ___PROINST____________________  
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  Carlos André Moura Barros 
Cargo efetivo Administrador Carga horária semanal  40h 
Ocupante de CD ou 
FG 

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

Unidade Seção de Seleção 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Chefe da Seção de Seleção 
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  

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 da Missão 
Internacional de 
Aplicação das Provas do 
Processo Seletivo de 
Estudantes Estrangeiros 

A Planejar a missão 
de acordo com o 
atual cenário 
visando 
atendimento as 
normas de 
seguraça 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

2º 
Reunião com missionários e 
comissão de correção de 
provas 

A construção e 
apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores das 
provas de Redação 
e conhecimentos 
específicos 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

3º 
Impressão e organização 
das provas 

A Melhor 
organização das 
provas do PSEE 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

4º Acompanhamento dos 
processos de 
afastamento 
internacional 

A / P Cuidado com os 
prazos 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

5º Articulação com MRE, 
embaixadas e postos 
aplicadores para os dias e 
locais de aplicação 

A Organização do 
cronograma de 
aplicação das 
provas 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

 Realização da Missão A Participação do Março  Ações em 
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6º 
 
 
 
 
 
 
 

Internacional de 
Aplicação das provas do 
PSEE 

afastamento para 
a missão 
internacional 

conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

7º Gerenciamento do 
sistema de seleção - 
SELEST 

A Verificar se o 
sistema está 
pronto para 
upload dos 
documentos 

Março Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

8º Acompanhar o 
desenvolvimento do 
SELEST 

A Insersão de todas 
as informações 
referentes à 
insersão das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 
 

Março Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

9º Parametrizar o SELEST 
para a insersão das 
redações, dos gabaritos 
das provas de 
conhecimentos 
específicos e resultado 
do PSEE/2020 

A Insersão de todas 
as informações 
referentes à 
insersão das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 
 

Março Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

10º Organização dos 
resultados das provas do 
PSEE 

A Organização e 
publicação dos 
resultados do 
PSEE 2020 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

11º Convocação para 
matrícula 

A Organização e 
publicação dos 
resultados do 
PSEE 2020 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Seleção. 

12º Organização dos dados 
estudantis para o Censo 
estudantil 

A Realização de um 
mapeamento 
estudantil 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 
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13º Realização do Censo 
Estudantil. 

A Realização de um 
mapeamento de 
diversos dados 
estudantis 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 

14º Planejamento e 
organização do 
acolhimento e chegada 
dos estudantes 

A Ações integradas 
com Prograd e 
Propae para 
recebimento e 
matricula dos 
novos estudantes 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 

15º Organização da 
documentação dos 
estudantes e 
agendamentos com 
Policia Federal e Receita 
Federal 

A Legalização do 
estudante no 
Brasil 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 
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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:  PROINST 
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 Oliveira Lima 
Cargo efetivo Assistente em Administração 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 PROINST 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Carlos andré moura barros 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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  
 

Realização do upload 
de provas referente 
Processo Seletivo de 
Estudantes 
Estrangeiros 2020 
 

 A Apoio nas demandas do 
processo seletivo com o 
objetivo de assegurar sua 
plena execução 

1 semana Dados de 
meta 
aproximados 

2º Levantamento inicial 
de dados dos 
estudantes 
internacionais, além 
do alinhamento 
desses dados com os 
objetivos propostos 

A Desenvolvimento de um 
mapeamento dos 
estudantes. Além disso, 
os dados serão 
importantes para o 
auxílio nas demais 
atividades da unidade 

1 mês  

3º Pesquisa referente ao 
questionário do 
mapeamento dos 
estudantes  

A Criação do questionário 
do mapeamento com 
base nos dados 
levantados, terminando 
com sua divulgação e 
coleta dos dados 

1 mês  

4º Pesquisa referente 
aos métodos de 
apresentação dos 
resultados do 
mapeamento 

A Apresentação visual dos 
resultados do 
mapeamento 

1 mês  

5º Atualização de dados 
do mapeamento de 
acordos e missões 

 A  Ter dados dos acordos 
sempre atualizados 

5 dias  
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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: Pró-reitoria de Relações Institucionais - Proinst  
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  Andreia Cavaignac Machado 
Cargo efetivo Administrador 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 Coordenação de Seleção, Acolhimento e Acompanhamento - CSAA 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Carlos André Moura Barros 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( x ) 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 Acompanhar 
planejamento da missão 
internacional para 
aplicação das Provas do 
Processo Seletivo de 
Estudantes Estrangeiros - 
PSEE 

A Planejamento da 
missão de 
maneira 
adequada ao 
atual cenário  

Fevereiro/21  

2º Acompanhar a logística 
da missão internacional 
para aplicação de provas 
do PSEE 

A Logística da 
missão 
internacional de 
forma exitosa 

Março/21  

3º Inserir redações e 
gabaritos de provas de 
conhecimentos 
específicos no SELEST 

A Inserção de 
redações e 
gabaritos de 
provas de 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST 

Março/21  

4º Acompanhar/apoiar 
realização do Censo 
Estudantil. 

A Realização de um 
mapeamento de 
diversos dados 
estudantis 

Abril/21  

5º Acompanhar/apoiar às 
demandas da 
Coordenação de Seleção, 
Acolhimento e 
Acompanhamento - CSAA 

A Apoio nas 
atividades da 
coordenação 

Contínuo  

6º Acompanhar/apoiar às 
demandas do gabinete da 
pró-reitoria 

A Apoio nas 
atividades do 
gabinete 

Contínuo  
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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: ___PROINST____________________  
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  Isabelle de Araújo Soares 
Cargo efetivo Assistente em Administração 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 Seleção 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Chefe da Seção de Seleção 
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 Licença para Capacitação 

Período 
Início: 
__18__/02___/_2021_____ 

 Fim: _04__/03__/_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 
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 
Elaborar, revisar e atualizar 
os documentos de 
orientação da missão ( 
aplicação das provas de 
redação e conhecimentos 
específicos) do  PSEE/2020, 
junto à chefia: manuais e 
tutoriais; 

A Confecção de 
manuais, tutoriais 
e treinamentos a 
serem utilizados 
antes da 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020  

Fevereiro de 
2021 

 

2º 
Elaborar e ministrar o 
treinamento para os 
aplicadores das provas de 
Redação e conhecimentos 
específico 

A construção e 
apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores das 
provas de Redação 
e conhecimentos 
específicos 

Fevereiro de 
2021 

 

3º 
Realizar os testes referentes 
à fase de inserção das 
redações e gabaritos das 
provas de conhecimentos 
específicos no  SELEST. 

 

A Realização dos 
testes referentes à 
fase de inserção das 
redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de evitar 
bugs no sistema 
 

Fevereiro de 
2021 

 

4º Participar do A Impressão e Fevereiro de  
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planejamento e da 
organização dos materiais 
a serem utilizados  
durante aplicação das 
provas de redação e 
conhecimentos 
específicos do PSEE/2020 
 

organização dos  
materiais a serem 
utilizados  
durante aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020: 
provas, gabaritos, 
listas de 
frequência e 
folhas de 
ocorrências. 
 

2021 

5º Inserir redações e 
gabaritos das provas de 
conhecimentos 
específicos no SELEST 

A Inserção de de 
redações e 
gabaritos das 
provas de no 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST   

Março de 
2021 

 

 
6º 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhar a logística 
da missão internacional 
juntamente com a 
coordenação 

A Acompanhament
o do grupo criado 
no whatsApp com 
objetivo de apoiar 
os missionários 
durante a 
aplicação das 
provas   

Março de 
2021 

 

7º  
Acompanhar o 
andamento dos trabalhos 
das comissões 
responsáveis pelas 
avaliações das redações e 
pela análise dos recursos 
dos gabaritos das provas 
de conhecimentos 
específicos 

A Envio de e-mails 
para as comissões 
responsáveis 
pelas avaliações 
das redações e 
pela análise dos 
recursos dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos, com 
objetivo de 
acompanhar o 
andamento dos 
trabalhos. 

Março de 
2021 

 

8º Planejar e acompanhar a 
elaboração e envio das 
cartas de aceite para os 
candidatos convocados 
no PSEE/2020. 

A Criação e 
atualização do 
texto para 
Elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para os 
candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 

Abril de 2021  
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9º Parametrizar o SELEST 

para a insersão das 
redações, dos gabaritos 
das provas de 
conhecimentos 
específicos e resultado do 
PSEE/2020 

A Insersão de todas 
as informações 
referentes à 
insersão das 
redações, dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos e 
resultado do 
PSEE/2020 
 

Fevereiro, 
Março e 
Abril de 2021 
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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: ___PROINST____________________  
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  Renata Primo de Sousa Paz 
Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais 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 Seleção 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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 
Elaborar, revisar e 
atualizar os 
documentos de 
orientação da missão ( 
aplicação das provas 
de redação e 
conhecimentos 
específicos) do  
PSEE/2020, junto à 
chefia: manuais e 
tutoriais; 

A Confecção de 
manuais, tutoriais 
e treinamentos a 
serem utilizados 
antes da 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020  

Fevereiro de 
2021 

 

2º 
Elaborar e ministrar o 
treinamento para os 
aplicadores das 
provas de Redação e 
conhecimentos 
específicos 

A construção e 
apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores 
das provas de 
Redação e 
conhecimentos 
específicos 

Fevereiro de 
2021 

 

3º 
Realizar os testes 
referentes à fase de 
inserção das redações 
e gabaritos das provas 
de conhecimentos 
específicos no  
SELEST. 

 

A Realização dos 
testes referentes 
à fase de 
inserção das 
redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de evitar 
bugs no sistema 

Fevereiro de 
2021 
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4º Participar do da 

organização dos 
materiais a serem 
utilizados  durante 
aplicação das provas 
de redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020 
 

A Impressão e 
organização dos  
materiais a serem 
utilizados  
durante aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020: 
provas, gabaritos, 
listas de 
frequência e 
folhas de 
ocorrências. 
 

Fevereiro de 
2021 

 

5º Inserir redações e 
gabaritos das provas 
de conhecimentos 
específicos no SELEST 

A Inserção de de 
redações e 
gabaritos das 
provas de no 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST   

Março de 
2021 

 

6º Receber e enviar para 
as comissões 
responsáveis, os 
recursos dos gabaritos 
das provas de 
conhecimentos 
específicos. 

A  Recebimento e 
envio dos e-mails 
referentes aos 
recursos dos 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos para 
as comissões 
responsáveis por 
analisá-los. 

Março de 
2021 

 

7º Participar da 
elaboração e envio das 
cartas de aceite para 
os candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 

A Elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para os 
candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 
 

Abril de 2021  
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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: ___PROINST____________________  
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  Mayara Santos de Sousa 
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 Seção de Seleção 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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 Licença para Capacitação 

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 
prioridad

e 
Atividade 

Natureza da 
atividade 

 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 
 Arquivar e fazer a gestão 
dos documentos (físicos e 
nuvem), referentes a 
aplicação de provas e 
resultados do PSEE/2020 

A Arquivamento 
dos documentos 
(físicos e nuvem), 
referentes a 
aplicação de 
provas e 
resultados do 
PSEE/2020 
 

Fevereiro, 
Março e Abril 
de 2021 

 

2º 
Realizar os testes 
referentes à fase de 
inserção das redações e 
gabaritos das provas de 
conhecimentos específicos 
no  SELEST. 

 

A Realização dos 
testes referentes 
à fase de inserção 
das redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de evitar 
bugs no sistema 
 

Fevereiro de 
2021 

 

3º Participar do da 
organização dos 
materiais a serem 
utilizados  durante 
aplicação das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020 
 

A Impressão e 
organização dos  
materiais a 
serem utilizados  
durante 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020: 
provas, 

Fevereiro de 
2021 
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gabaritos, listas 
de frequência e 
folhas de 
ocorrências. 
 

4º Inserir redações e 
gabaritos das provas de 
conhecimentos 
específicos no SELEST 

A Inserção de de 
redações e 
gabaritos das 
provas de no 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST   

Março de 
2021 

 

5º Participar da logística do 
período de confirmação 
de interesse de 
matrícula dos 
candidatos classificados 
e classificáveis 

A Verificação dos 
e-mails enviados 
pelas 
embaixadas 
com os 
documentos dos 
alunos que 
confirmarem 
interesse de 
matrícula; 
organização em 
pastas dos 
documentos dos 
candidatos que 
confirmarem 
interesse de 
matricula; 
preparação das 
listas dos 
candidatos que 
confirmaram 
interesse de 
matrícula. 

Abril de 2021  

6º Participar da elaboração 
e envio das cartas de 
aceite para os 
candidatos convocados 
no PSEE/2020. 

A Criação e 
atualização do 
texto para 
Elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para 
os candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 
 

Abril de 2021  
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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: ___PROINST____________________  
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  ANA HÉRICA BRASIL FIGUEIREDO 
Cargo efetivo Técnica em Assuntos Educacionais 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 Seleção 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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 
Participar da revisão e 
atualização dos 
documentos de 
orientação da missão ( 
aplicação das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos) do  
PSEE/2020, junto à 
chefia: manuais e 
tutoriais; 

A Revisão e 
atualização de 
manuais, tutoriais 
e treinamentos a 
serem utilizados 
antes da 
aplicação das 
provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020  

Fevereiro de 
2021 

 

2º 
Participar da elaboração  
do treinamento para os 
aplicadores das provas 
de Redação e 
conhecimentos 
específicos 

A Participação de 
reuniões para a 
construção do 
treinamento para 
os aplicadores das 
provas de Redação 
e conhecimentos 
específicos 

Fevereiro de 
2021 

 

3º 
Realizar os testes 
referentes à fase de 
inserção das redações e 
gabaritos das provas de 
conhecimentos 
específicos no  SELEST. 

 

A Realização dos 
testes referentes à 
fase de inserção 
das redações e 
gabaritos das 
provas de 
conhecimentos 
específicos no  
SELEST, com 
objetivo de evitar 
bugs no sistema 

Fevereiro de 
2021 
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4º Participar do da 

organização dos 
materiais a serem 
utilizados  durante 
aplicação das provas 
de redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020 
 

A Impressão e 
organização dos  
materiais a serem 
utilizados  
durante aplicação 
das provas de 
redação e 
conhecimentos 
específicos do 
PSEE/2020: 
provas, gabaritos, 
listas de 
frequência e 
folhas de 
ocorrências. 
 

Fevereiro de 
2021 

 

5º Inserir redações e 
gabaritos das provas 
de conhecimentos 
específicos no SELEST 

A Inserção de de 
redações e 
gabaritos das 
provas de no 
conhecimentos 
específicos no 
SELEST   

Março de 
2021 

 

 
6º 
 
 
 
 
 
 
 

Participar da 
elaboração e envio das 
cartas de aceite para 
os candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 

A  Elaboração e 
envio das cartas 
de aceite para os 
candidatos 
convocados no 
PSEE/2020. 
 

Abril 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: _______________________  
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  CARLOS SUBUHANA 
Cargo efetivo Professor do Magistério Superior Carga horária semanal 40 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 ( X ) FG-3 (   ) 
Não ocupante (   )  PS: Ocupante de FCC 

Unidade  
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome CARLOS ANDRÉ MOURA BARROS  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 ( X ) 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: 01/02/2021 

2020 - Segunda Parcela Fim: 14/02/2021 
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 ( ) 
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 – 
Graduação (IH) 

Aulas em duas 
disciplinas no curso 
(BHU e 
Terminalidade 
Antropologia) 

 
 
        A 

Finalizar as 
disciplinas até o 
final do semestre, 
de acordo com o 
calendário 
acadêmico da 
Graduação. 

Finalizar as 
disciplinas 
até o final 
do 
semestre, 
de acordo 
com o 
calendário 
acadêmico 
da 
Graduação. 

 

2º Docência – Pós-
graduação (MIH) 

Aulas em uma 
disciplina 

A Finalizar as 
disciplinas até o 
final do semestre, 
de acordo com o 
calendário 
acadêmico da 
Pós-Gradulção. 

Finalizar as 
disciplinas 
até o final 
do 
semestre, 
de acordo 
com o 
calendário 
acadêmico 
da Pós-
Gradulção. 

 

3º Pesquisa Atividades de 
pesquisa em 
projeto no 
PIBIC/UNILAB. 

 
        A 
 
 

Desde 
01/01/2021  

12 meses. Pesquisa 
realizada com 
bolsa  

3º Extensão  Atividades de 
Extensão no 
PIBEAC/UNILAB. 

 
          A 

Desde 
01/01/2021 

12 meses. Pesquisa 
realizada com 
bolsa 

4º Gestão 
(Seção de 
Acolhimento e 

Convocar reuniões 
de monitoramento 
de chegadas de 

A Qualidade na 
realização de 
atividades que 

03 meses Atividades a 
serem 
desempenhadas 
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Acompanhamento – 
SAA/PROINST/UNILAB) 

estudantes 
internacionais 
(PROINST, 
PROGRAD, 
PROPAE, 
DIVTRANS/PROAD). 
 

envolvem o 
processo de 
acolhida e 
acompanhamento 
dos estudantes 
internacionais. 

junto de 
servidores e 
tutores do PAIE 
(PSEE – 2020). 
 

5º Gestão 
(Seção de 
Acolhimento e 
Acompanhamento – 
SAA/PROINST/UNILAB) 

Elaboração de 
editais e 
recebimento de 
inscrições para 
organização de 
Cadastro de 
Estudantes 
interessados/as em 
compartilhar 
moradia 
(Estudante 
Acolhedor/a) com 
ingressantes 
internacionais. 

A Elaboração de 
editais que 
atendam todos os 
tramites 
burocráticos, bem 
como sinalizar no 
edital o tipo de 
Acolhedores que 
se espera para 
receber/acolher 
os ingressantes 
internacionais. 
 

3 meses Atividades a 
serem 
desempenhadas 
junto de 
servidores e 
tutores do PAIE 
(PSEE – 2020). 
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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: _______________________  
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 MARCELINO GUIMARÃES BARBOSA 
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 30 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 
Não ocupante ( X )  PS: Ocupante de FCC 

Unidade  
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome CARLOS SUBUHANA 
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 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 

Tratar 
documentos: 

Registrar a entrada e 
saída de documentos; 
triar e distribuir 
documentos; conferir 
dados e datas; verificar 
documentos conforme 
normas; conferir notas 
fiscais e faturas de 
pagamentos; identificar 
irregularidades nos 
documentos; conferir 
cálculos; submeter 
pareceres para 
apreciação da chefia; 
classificar documentos, 
segundo critérios 
preestabelecidos; 
arquivar documentos 
conforme 
procedimentos. 
 

 
 
        A 

Melhorar a 
qualidade do 
trabalho na 
Unidade. 

Fluxo 
contínuo 

 

Preparar 
relatórios 
formulários e 
planilhas: 
 

Coletar dados; elaborar 
planilhas de cálculos; 
confeccionar 
organogramas, 
fluxogramas e 
cronogramas; efetuar 
cálculos; elaborar 
correspondência; dar 
apoio operacional para 
elaboração de manuais 
técnicos. 

A Criar um banco de 
dados sobre os 
serviços prestados 
pela Unidade. 

Fluxo 
contínuo 

 

Acompanhar Verificar prazos   Fluxo  
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processos 
administrativos 

estabelecidos; localizar 
processos; encaminhar 
protocolos internos; 
atualizar cadastro; 
convalidar publicação 
de atos; expedir ofícios 
e memorandos. 

        A 
 
 

contínuo 

Reuniões de 
monitoramento 
de chegadas de 
estudantes 
internacionais, 
entrada 2020.2 

Convocar reuniões de 
monitoramento de 
chegadas de estudantes 
internacionais 
(PROINST, PROGRAD, 
PROPAE, 
DIVTRANS/PROAD). 

A Qualidade na 
realização de 
atividades que 
envolvem o 
processo de 
acolhida e 
acompanhamento 
dos estudantes 
internacionais. 

03 meses Atividades a 
serem 
desempenhadas 
junto de 
servidores e 
tutores do PAIE 
(PSEE – 2020). 
 

Elaboração do 
edital processo 
seletivo e os 
critérios para o 
preenchimento 
de vagas no 
Programa de 
Acolhimento e 
Integração de 
Estudantes 
Estrangeiros 
(PAIE), entrada 
2020.2 

Seção de Acolhimento e 
Acompanhamento 
(SAA/CSAA/PROINST) e 
Núcleo de Informação e 
Documentação de 
Assistência ao 
Estudante – 
NIDAE/COEST/PROPAE), 
Seção de Relações 
Institucionais 
(SERINST/Bahia) e Seção 
de Políticas Estudantis 
(Bahia) 

A Elaboração de 
editais que 
atendam todos os 
tramites 
burocráticos, bem 
como sinalizar no 
edital o tipo de 
Acolhedores que 
se espera para 
receber/acolher 
os ingressantes 
internacionais. 
 

3 meses Atividades a 
serem 
desempenhadas 
junto de 
servidores e 
tutores do PAIE 
(PSEE – 2020). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Planos de trabalho - servidores da Proinst (0237690)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 35



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

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: ___PROINST____________________  
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 Ferreira Lima 
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal  40h 
Ocupante de CD ou 
FG 

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

Unidade Serviço de Acolhimento e Acompanhamento 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Chefe da Seção de Seleção 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (x   )  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 Férias  

Período 
Início: 08/_02____/__20201____ 

 Fim: 
_12___/_02____/__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 
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 
Apoio a Renovação de 
Vistos dos estudantes 
do  PSEE  

A Garantir 
informação, 
articulação com 
órgãos de controle 
e 
acompanhamento 
aos estudantes 

Fevereiro a 
Abril 

Ações em 
conjunto com 
Proinst e 
órgãos 
externos  

2º 
Realização do 
acompanhamento da 
vida acadêmica de todos 
os estudantes 
internacionais da Unilab 

B Acompanhar o 
desenvolvimento 
acadêmico  dos 
estudantes do PSEE  

Fevereiro/ 
Março/Abril 

Ações de 
análise dos 
dados e 
matrículas dos 
estudantes  

3º 
Apoio às Associações de 
Estudantes 

B Institucionalização 
e melhor 
funcionamento das 
associações  

Fevereiro/ 
Março/Abril 

Ações em 
conjunto com 
Associações  

4º Acompanhamento e 
Apoio ao Censo  de 
Estudantes 
Internacionais  

B Apoio aos 
responsáveis pelo 
Censo, com dados e 
debate  do projeto  

Fevereiro/ 
Março/Abril 

Apoio a ação 
dentro da 
Seção de 
Acolhimento e 
Acomp. 

5º Organização da 
documentação dos 
estudantes e 
agendamentos com 
Policia Federal e 
Receita Federal 

A Legalização do 
estudante no Brasil 

Abril Ações em 
conjunto com  
Seção de 
Acolhimento e 
Acompanham
ento. 
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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: ______IH/PROINST_________________  

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  Segone Ndangalila Cossa 
Cargo efetivo Professor do Magistério Superior Carga horária semanal 40 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (   ) 
Não ocupante ( )  PS: Ocupante de FCC 

Unidade Divisão de Projetos Internacionais  
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Artemisa Odila Cande Monteiro 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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 Aplicação do Processo seletivo em 

Moçambique  
Período 

Início: 
01____/_03____/_2021_____ 

 Fim: 
__12__/__03___/__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: ____/_____/______ 
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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  Entregar o produto 
final do GT sobre 
diretrizes da 
Internacionalização 
(minuta de 
resolução)  

 
 
        A 

Realização de uma 
conferência 
internacional sobre 
Internacionalização 
via Sul-Global na 
UNILAB; 
 
Envio de uma 
proposta de 
minuta de 
resolução ao 
Consuni.  

3 Meses   
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2º  Entregar o produto 

final do GT (minuta 
de resolução) 
sobre políticas de 
acolhimento e 
acompanhamento 
dos estudantes 
internacionais.  

 
        A 
 
 

Promoção de 3 
debates com os 
diferentes 
intervenientes do 
processo de 
acolhimento e 
acompanhamento 
do estudante 
internacional em 
torno da proposta 
de minuta de 
resolução; 
 
Envio de uma 
proposta de 
minuta de 
resolução ao 
Consuni.  
 
 

3 meses  Pesquisa 
realizada se 

3º  Criar uma equipa 
de trabalho e de 
retorno 
permanente para 
trabalhar com o 
Instituto de Bolsas 
de Moçambique 
(IBE).  

 
 
 
          A 

Celebração de um 
acordo de 
cooperação 
acadêmica e 
técnica entre a 
UNILAB e o IBE 
para concessão de 
bolsas aos 
estudantes 
moçambicanos na 
UNILAB.  

3 Meses   

4º  Acompanhar o 
Projeto Consan  

    A, P Fornecimento de 
suporte 
administrativo à 
coordenadora do 
projeto Consan 

3 Meses   

5º Consolidar o 
Projeto Capoeira  

A, P Realização de uma 
reunião entre 
ABC/MRE, UNILAB 
e SECPLP para 
ajustar os objetos, 
metas e 
indicadores do 
projeto capoeira 

3 meses   

6º Dar continuidade 
ao Projeto RIPEs, 
fase II 

A, P Realização de um 
Webinário 
Internacional entre 
os pontos focais do 
projeto Ripes 

3 meses   

7º      
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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 03/2021 – Unidade Máxima: _______________________  

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  PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 
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 (X ) 
Não ocupante (   ) 

Unidade SERVIÇO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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 ( 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 Seguimento dos 
processos de 
celebração dos 
Acordos de 
Cooperação 
Nacional que 
estão em 
trâmite 

P Conclusão 
dos processos 
de celebração 
dos Acordos 
de 
Cooperação 
Nacional que 
estão em 
trâmite 

3 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

2º Seguimento dos 
processos de 
celebração de 
Acordos de 
Cooperação 
Internacionais 

P Conclusão 
dos processos 
de celebração 
de Acordos 
de 
Cooperação 

3 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
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que estão em 
trâmite 

Internacionais 
que estão em 
trâmite 

sendo previsível 
sua quantidade 

3º Seguimento dos 
processos de 
celebração de 
Convênios de 
Concessão de 
Estágio que 
estão em 
trâmite 

P Conclusão 
dos processos 
de celebração 
de Convênios 
de Concessão 
de Estágio 
que estão em 
trâmite 

3 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

4º Seguimento dos 
processos de 
celebração de 
Instrumentos de 
Cooperação 
diversos não 
listados acima 
que estão em 
trâmite 

P Conclusão 
dos processos 
de celebração 
de 
Instrumentos 
de 
Cooperação 
diversos não 
listados acima 
que estão em 
trâmite 

3 meses Esta atividade é 
realizada 
conforme 
demanda de fluxo 
contínuo, não 
sendo previsível 
sua quantidade 

5º Prospectar 
novos parceiros 
para celebração 
de Acordos de 
Cooperação, 
Convênios e 
demais 
instrumentos 

A Início de 10 
negociações 
com parceiros 
nacionais e 
internacionais 

3 meses Atividade 
realizada em fluxo 
contínuo 

6º Analisar 
inscrições no 
Edital de 
Credenciamento 
para Agentes de 
Integração 

P Celebração de 
Contrato com 
Agente de 
Integração 

3 meses Atividade 
realizada 
conforme 
inscrições no 
Edital 

7º Remodelar o 
fluxograma do 
Serviço de 
Acordos de 
Cooperação e 
Convênios 

A Otimização 
do 
fluxograma 
do Serviço de 
Acordos de 
Cooperação e 
Convênios 

3 meses  

8º Revisar as 
informações 
que contam na 
página do 
Serviço de 
Acordos de 
Cooperação e 
Convênios 

A Página 
remodelada 
com 
informações 
mais claras 
objetivas 

3 meses  
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9º Revisar a 
estrutura de 
exibição das 
informações do 
Serviço de 
Acordos de 
Cooperação e 
Convênios no 
Unilab em 
Números 

A Página com 
informações 
otimizadas e 
objetivas 

3 meses  

10      
11      
12      
13      
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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: ___PROINST____________________  

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  Artemisa Odila Candé Monteiro 
Cargo efetivo Professora Carga horária semanal  40h 
Ocupante de CD ou 
FG 

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

Unidade Pró-Reitoria de Relações Institucionais 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Chefe da Seção de Seleção 
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  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  

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 (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 
Planejamento da Missão 

Internacional de 

Aplicação das Provas do 

Processo Seletivo de 

Estudantes Estrangeiros 

A Planejar a missão 
de acordo com o 
atual cenário 
visando 
atendimento às 
normas de 
seguraça 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Seleção. 

2º 
Participação da reunião 
com missionários e 
comissão de correção de 
provas 

A construção e 
apresentação do 
treinamento para 
os aplicadores 
das provas de 
Redação e 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Seleção. 
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conhecimentos 
específicos 

3º Acompanhamento dos 
processos de 
afastamento 
internacional 

A / P Cuidado com os 
prazos 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Seleção. 

4º Articulação com MRE, 
embaixadas e postos 
aplicadores para os dias e 
locais de aplicação 

A Organização do 
cronograma de 
aplicação das 
provas 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Seleção. 

5º Monitoramento das 
ações de planejamento 
do Censo Estudantil 

A Realização de um 
censo estudantil 
com os 
estudantes 
internacionais 

Fevereiro Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 

 
6º 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamento da 
Minuta de Diretrizes de 
Internacionalização para 
as instâncias superiores 
da Unilab 

A Formalização das 
diretrizes de 
internacionalizaçã
o da Unilab 

Fevereiro Gabinete da 
Proinst 

7º Planejamento de um 
Webinário Internacional 

A planejamento e 
realização de um 
webnário 

Fevereiro Gabinete da 
Proinst e 
Assessoria 
de Relações 
Públicas 

8º Reunião com os prefeitos 
do Maciço de Baturité 
para aproximação e 
realização de um plano 
de interiorização 

A Realização do 
plano de 
interiorização da 
Unilab 

Fevereiro Gabinete da 
Proinst e 
Assessoria 
de Relações 
Públicas 

9º Reunião com os prefeitos 
do Recôncavo baiano 
para aproximação e 
realização de um plano 
de interiorização 

A Realização do 
plano de 
interiorização da 
Unilab 

Fevereiro Gabinete da 
Proinst e 
Assessoria 
de Relações 
Públicas 

10º Realização da Missão 
Internacional de 
Aplicação das provas do 
PSEE 

A Participação do 
afastamento para 
a missão 
internacional 

Março  Ações em 
conjunto 
com CSAA e 
Seção de 
Seleção. 

11º Elaboração do Plano de 
Interiorização da Unilab 

A Realização do 
plano de 

Março Gabinete da 
Proinst e 
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interiorização da 
Unilab 

Assessoria 
de Relações 
Públicas 

12º Realização do Censo 
Estudantil. 

A Realização de um 
mapeamento de 
diversos dados 
estudantis 

Abril Ações em 
conjunto 
com Proins e 
Seção de 
Acolhimento 
e 
Acompanha
mento. 

13º      
14º      
15º      
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