
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº ____/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  ALEXANDRE DIAS ROSA 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade SECRETARIA DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome PEDRO ACOSTA LEYVA 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Férias 

Período 

Início: 
_01___/__06___/_2021_____ 

 Fim: 
__11__/_06____/_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 Atender as demandas que 
sejam encaminhadas 
através do e-mail da 

Secretaria. 
(secmales@unilab.edu.br) 

A Responder 
às 

solicitações 
dentro do 

prazo 
estabelecido. 

Diário O período de 
atingimento da 
meta depende 

do tipo de 
solicitação. 

2º Monitorar os processos 
via SEI: de progressão 

funcional e estágio 
probatório docente, 

concursos, eleições e etc, 
abertos e em tramitação 

na unidade. 

P Dar suporte 
durante a 

tramitação 
dos 

processos. 

Mensal  
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3º Acompanhar e produzir a 
ata das reuniões do 

Conselho do Instituto de 
Humanidades e Letras, 

quando requisitado. 

A Produção da 
ata da 

reunião e 
inserção no 

SEI. 

Mensal  

4º Prestar contas no Sistema 
de Concessão de 

Passagens e Diárias que 
por ventura estejam em 

aberto. 

A Inserir as 
informações 
em tempo 

hábil no 
sistema. 

Até 05 dias 
após retorno 
da viagem. 

Essa demanda 
depende da 

disponibilização 
dos documentos 

por parte do 
funcionário que 

viajou. 

5º Receber dos alunos as 
solicitações de 

aproveitamento de 
disciplinas, abrir processo 

e encaminhar à 
Coordenação dos Cursos. 

A Inserir as 
informações 
em tempo 

hábil no 
sistema. 

Dentro do 
período 

estabelecido 
em 

calendário 
acadêmico: 
17 a 19 de 

maio de 
2021. 

. 

6º Prestar apoio às 
coordenações de curso 
durante o período de 

matrícula para o semestre 
2020.2. 

A  Quando 
requisitado, 
no período 
de 01 a 14 
de maio de 

2021. 

 

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº ____/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 Acosta Leyva 

Cargo efetivo Diretor  Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque  Albuquerque  

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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 Atender as demandas que 
sejam encaminhadas através 

do e-mail 
da(ihlcmales@unilab.edu.br) 

A Responder 
às 

solicitações 
dentro do 

prazo 
estabelecido. 

Diário O período de 
atingimento da 
meta depende 

do tipo de 
solicitação. 

2º Monitorar, despachar e 
encaminhar os processos via 
SEI: de progressão funcional 

e estágio probatório 
docente, concursos, eleições 

e etc, abertos e em 
tramitação na unidade. 

P Despachar, 
encaminhar 
e analisar os 
processos no 

período 
exigido. 

Mensal Alguns 
processos 
dependem de 
outros agentes e 
por  vezes estão 
de férias ou 
demoram nas 
respostas pelas 
própria 
dinâmica 
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imposta pela 
pandemia  

3º Convocar e  presidir as 
reuniões do Conselho do 

Instituto de Humanidades e 
Letras, quando requisitado. 

A Planejar, 
analisar as 

demandas e 
organizar as 

atividades do 
IHL. 

Mensal  

4º Monitorar a prestar contas 
no Sistema de Concessão de 
Passagens e Diárias que por 
ventura estejam em aberto. 

A Demandar a 
inserção das 
informações 
em tempo 

hábil no 
sistema. 

Até 05 dias 
após 

retorno da 
viagem. 

Essa demanda 
depende da 

disponibilização 
dos documentos 

por parte do 
funcionário que 

viajou. 

5º Observar o andamento das 
inscrições e a criação das 

turmas visando o início do 
semestre 2020.2. 

A Demandar a 
criação das 
turmas por 
cada cursos  
dentro do 

prazo. 

 Essa demanda 
depende de 

prazo 
estabelecido em 

calendário 
acadêmico. 

6º Incentivar e participar da 
escrita dos mestrados em 
planejamento  

A Participar e 
demandar 
das 
comissões e 
grupos de 
trabalho 
elaborar as 
minutas do 
projeto dos 
cursos de 
mestrados  

Mensal  Cada grupos ou 
comissão tem 
um ritmo de 

trabalho 
diferente, mas 
esperamos que 

até final dos três 
meses planejado 

podamos 
apresentar as 

minutas  

7º      

8º      

9º      

10      

11      

12      

13      
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