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

Plano de Trabalho nº 46/2021 – Unidade Máxima:  DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS  

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  Jocélia Maria de Oliveira Melo Leão 

Cargo efetivo Secretária Executiva 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 Secretaria da Direção do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mírian Sumica Carneiro Reis 

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: 14/06/2021 

 Fim: 22/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Nature
za da 

ativida
de 

 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Assistência à diretoria P/A Obtenção dos objetivos 
estratégicos 

Diário  

2º Controlar e acompanhar 
os trâmites dos processos 
nas unidades DCM e 
SDCMA  

P Celeridade na tramitação 
dos processos 

Diário  

3º Receber, responder e 
redirecionar 
correspondência 
eletrônica 

A Cumprimento de prazos 
e diligências 

Diário  

4º Elaborar e digitar 
documentos diversos 

P/A Cumprimento de prazos 
e diligências 

Diário  

5º Atendimento, informação 
e orientação por meio 
eletrônico 

A Cumprimento de 
diligênicas e prazos 

Diário  

6º Organização de arquivos 
digitais 

A Organização e eficiência 1 mês  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 47/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Vanessa Falconeri Santos 

Cargo efetivo Enfermeira 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 Políticas Estudantis - SEPE 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Leila Karina dos Santos Machado 

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 Licença Maternidade 

Período 

Início: 
_24___/__05___/__2021____ 

 Fim: 
_19___/__11___/_2021_____ 

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 Orientações aos 
discentes que 
entrarem em 
contato por email 

A Fornecer orientações 
por email 
relacionadas às 
demandas de saúde, 
processos de regime 
especial/trancamento 
especial 

Semanal  

2º Acompanhamento 
de processos do 
Sistema SEI 

P Dar recebimento, 
avaliar 
documentação e 
encaminhar para 
manifestação do 
responsável. 

Semanal  

3º Atividades 
administrativas 

A Participação em 
reunião 
setorial/intersetorial 

Mensal  
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para articulação, 
planejamento e 
deliberação 
 
Produzir 
documentos, 
responder 
solicitações 

4º Educação em 
saúde 

A Fornecer orientações 
em saúde para a 
comunidade 
estudantil por meio 
da confecção de 
material educativo e 
divulgação. 

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

Plano de Trabalho nº  48/2021 – Unidade Máxima: UNILAB – Diretoria do Campus dos Malês 

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  Adelmária Ione dos Santos 

Cargo efetivo  Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Nãoocupante(   )( FG- 4) por ação judicial 

Unidade Setor de Arquivo, Protocolo e Secretaria Administrativa  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luis Claudio Pereira 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ___/____/______ 

 Fim: ____/____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/____/______ 

 Fim: ____/____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/____/______ 

 Fim: ____/_____/_____ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, 
quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de 
trabalhadosem 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  Gestão 
documental e 
informacional 

P e A  Discussão e 
implementação 
das normas 
elaboradas para 
a política de 
gestão de 
documento na 
UNILAB 

 3 meses   

2º Atendimento 
online para a 
comunidade 

P e A Abertura de 
processo  e 
Indicação de 
metodologia para 
atender a 
necessidade 
apresentada 

Por 
Agendamento 
e-mail ou 
telefone. 
Execução 
continua. 
Atendimento 
diário. 

 

3º Registro de 
Conformidade 
de Gestão 

A Análise e 
conferência de 
documentos 
contábeis no 
sicafi, sei e siafi-
web.  
Autuação,Análise,  

Diariamente  
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e 
acompanhamento 
dos processos de 
pagamentos no 
SEI. 
Preenchimento 
de planilhas 
internas de 
controles e outras 
atividades 
correlatas 

4º Participação 
nos conselhos 
representativos, 
CONSEP, 
Câmara de 
Graduação, 
Câmara de 
Extensão, Arte e 
Cultura.    

P e A Leitura , estudo e 
elaboração de 
parecer  

Por convocação 
encontros 
mensais 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 49/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

Cargo efetivo CHEFE DA SEÇÃO DE POLÍTICAS 
ESTUDANTIS/ASSISTENTE SOCIAL 

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 CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização e 
execução do 
Seminário de 
Ambientação 
Acadêmica/SAMBA 

A Reunir com a PROPAE e 
convidar os Setores do Campus 
dos Malês, para participarem 
do SAMBA com o objetivo de 
apresentar os serviços aos/às 
estudantes ingressantes 

1 mês Organização de sala 
virtual para 
recepcionar os 
estudantes 
ingressantes. 
Proposta de 
temáticas. 

2º Atendimento a 
comunidade 

A Atender todas as solicitações 
através de demanda contínua 

Diária Encaminhar para os 
setores 
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estudantil, 
servidores/as e 
coordenação de 
cursos através do 
e-mail pae-
sfc@unilab.edu.br 

responsáveis, as 
demandas que não 
poderão ser 
atendidas pela SEPE. 

3º Reunião com 
todos/as 
servidores 
vinculados a Seção 
de Políticas 
Estudantis  

 
 
A 

Acompanhar as atividades 
realizadas pelos/as servidores 
discutindo sobre as ações 
demandadas pela Direção do 
Campus dos Malês, Pró-
Reitoria de Políticas 
Afirmativas e Estudantis-
PROPAE e Comunidade 
Estudantil. 

Mensal Avaliar se as ações e 
os planejamentos 
foram executados. 

4º Acompanhamento 
das prestações de 
contas do auxílio 
moradia e 
instalação 
conforme portaria 
do PAES 

A Acompanhar as atividades 
realizadas pelo apoio 
terceirizado 

Mensal  Convocatória por e-
mail  

5º Emissão das 
declarações do 
PAES 

P Emitir as declarações no prazo 
de 48h. 
 

 
Semanal 

Solicitar apoio de 
serviço terceirizado 

6º Acompanhar as 
solicitações de 
auxílio emergencial 

A e P Analisar as solicitações em 
diálogo constante com a SEACE 

Mensal  Acompanhar os 
despachos via SEI 

7º Acompanhar os 
documentos 
referente à 
Assistência 
Estudantil em 
parceria com a 
Equipe Social da 
SEDE/COSAPE e 
SEACE. 
 

A e P  Propor, avaliar e executar os 
procedimentos estabelecidos 
em documentos institucionais. 

 
 
Semanal  

Diálogo constante 
com a SEDE através 
do e-mail 
institucional e 
plataformas digitais. 

8º Reunião com a 
COSAPE 

A e P Organização e execução das 
ações vinculadas ao PAES 

Mensal  Propor e avaliar a 
execução de editais 
da assistência 
estudantil a partir 
da dotação 
orçamentária. 

9º Acompanhar todos 
os processos via 
SEI 

P Acompanhar e executar todos 
os processos via SEI que sejam 
de responsabilidade da SEPE 

Semanal  Acompanhamento e 
encaminhamento 
dos processos. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 50/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  VANESSA JUNQUEIRA FREIRE LIMA 

Cargo efetivo MÉDICO-CLÍNICO Carga horária semanal 20H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade  

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de prioridade Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Perícias 
médicas  
pelo SIASS 
através de 
acordo do 
cooperação 
com outros 
órgãos da 
administraçã
o federal 

A – médico-
pericial 

Atendimento 
dentro da 
competência 
profissional e 
institucional 

Atividade 
conforme 
demanda 

 

2º Atividades 
administrativ
as (email, 
SEI, SIGEPE, 
SIPAC, 3S) 

P - Regime 
Especial; 
Frequências; 
respostas: 
despachos, 
ofícios; 

Atendimento 
dentro da 
competência 
profissional e 
institucional, 
respeitando-
se os 

Atividade 
conforme 
demanda 

 

Documento Vanessa Junqueira Freire Lima (0282079)         SEI 23804.000320/2021-42 / pg. 13



solicitações 
gerais. 
A - E-mail = 
Resposta a 
demandas 
institucionais 
a setores, 
contato com 
aluno e 
servidores  

trâmites 
processais 
específicos;  
 
E-mail 
respondido: 
despacho 
enviado: 

3º Orientações 
Médicas 

A – 
Orientação 
médica a 
demandas 
de saúde 
estudantil; 

Orientações 
via email 
específico do 
setor 

Conforme 
demanda 

 

4º      

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

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 51/2021 – Unidade Máxima: _UNILAB - Diretoria do Campus dos Malês 

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  Tatiana Nascimento de Jesus 

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 Setor de Orçamento – SEPLACM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Marcus Vinnicius Soares Dias 

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: 22/06/2021 

 Fim: 03/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Realização de 
dotações de 
despesas 
conforme a 
demanda  

P Atendimento 
da demanda 

Uma vez 
autorizado o 
crédito, a 
prazo para a 
execução da 
tarefa é de 
três dias 
úteis 

Atividade que 
depende 
diretamente da 
disponibilidade de 
recurso conforme 
plano 
orçamentário e 
autorização de 
orçamento 

2º  Empenho de 
reforço  

P Atendimento 
da demanda 

Uma vez 
autorizado o 
crédito, a 
prazo para a 
execução da 
tarefa é de 
três dias 
úteis 

Atividade que 
depende 
diretamente da 
disponibilidade de 
recurso conforme 
plano 
orçamentário e 
autorização de 
orçamento 
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3º  Acompanhamento 
de processos SEI 

P Atendimento 
da demanda 

Quatro dias 
úteis para a 
emissão de 
despachos 

 

4º  Realização de 
detalhamento de 
despesas 
conforme a 
demanda 

P Atendimento 
da demanda 

Variável  

5º  Conferência do 
crédito disponível 

P Atendimento 
da demanda 

Dois dias 
úteis 

Atividade que 
depende 
diretamente da 
disponibilidade de 
recurso conforme 
plano 
orçamentário e 
autorização de 
orçamento 

6º  Recebimento e 
análise de faturas 

P Atendimento 
da demanda 

Cinco dias 
úteis 

 

7º      

8º      

9º      

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 52/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Marcos Moraes 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 (   ) FG-3 (   ) 

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Seção de Planejamento do Campus dos Malês - SEPLACM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Marcus Vinnicius Soares Dias 

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: 28/06/2021______ 

 Fim: 28/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Auxiliar na 
elaboração e 
acompanhamento 
dos processos 
necessários à 
contratação e 
execução do 
serviço de 
instalação do 
cabeamento 
principal do 
campus” 

P Atendimento 
relativo à 
demanda e 
efetiva 
tramitação 
do processo 

Confecção 
de 
documentos 
em tempo 
inferior a 5 
uteis da data 
de 
recebimento 
da demanda 

 

2º Assistência no 
acompanhamento 
dos processos 
relacionados à 
reforma de 

P Atendimento 
relativo à 
demanda 

Confecção 
de 
despachos 
em tempo 
inferior a 5 
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impermeabilização 
enquanto Gestor 
do contrato. 

dias úteis a 
partir da 
data de 
recebimento 

3º Coelba - 
Confecção e 
acompanhamento 
dos processos 
referentes ao 
fornecimento de 
energia elétrica ao 
Campus dos 
Malês, assim 
como o processo 
de pagamento da 
fatura . 

P Atendimento 
relativo à 
demanda e 
efetiva 
tramitação 
do processo 

Realização 
de 
despachos 
em 8 dias 
úteis, a partir 
da data de 
recebimento 

 

4º Organização dos 
Arquivos dos 
processos no SEI 
vinculados ao 
setor, ou de 
interesse para o 
setor, agrupando 
em grupos 
específicos em 
acompanhamento 
especial”, 
anexando ou 
relacionando, 
conforme o caso. 

P Atendimento 
à demanda 
conforme a 
situação 
solicitada 

Em prazo de 
10 dias úteis, 
a partir da 
data de 
recebimento. 

 

5º Atendimento 
conforme 
demanda na 
produção ou 
coleta de 
documentos 
digitais. 

A Atendimento 
à demanda 
conforme a 
situação 
solicitada 

Três dias 
úteis a 
contar da 
data de 
recebimento 

 

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

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 53/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  Marcus Vinnicius Soares Dias 

Cargo efetivo Engenheiro Civil 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 Planejamento do Campus dos Malês - SEPLACM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mirian Sumica Carneiro Reis 

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: 21/06/2021 

 Fim: 05/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Produção de 
relatórios técnicos 

A/P Apresentação 
do 
documento 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

 

2º Acompanhamento 
de processos 
relacionados à 
SEPLACM 

P Resposta por 
despachos ou 
outros 
documentos 
requeridos 

  

3º Acompanhamento 
de processos 
relacionados à 
SEPLACM 

P Resposta por 
despachos ou 
outros 
documentos 
requeridos 

Conforme 
demanda e 
especificidades 

 

4º Atendimento de 
demandas 
apresentadas pela 
Direção do 
Campus 

A/P Conforme o 
caso 

Conforme 
demanda e 
especificidades 
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5º Produção de 
documentos 
técnicos para o 
processo de 
contratação de 
empresa para a 
instalação do 
cabeamento 
elétrico principal 

A/P Entrega dos 
referidos 
documentos 

30 dias  

6º Produção dos 
documentos 
técnicos para a 
contratação 
empresa de 
Manutenção 
predial 

A/P Elaboração 
dos 
documentos 
anexos 
técnicos 

20 dias  

7º Produção de 
estudos e   
documentos 
técnicos com a 
proposta de 
construção do 
Restaurante 
Universitário 

A Entrega dos 
referidos 
documentos 

30 dias  

8º Atendimento de 
demandas 
apresentadas com 
a Fiscalização do 
serviço de 
impermeabilização 
da laje superior do 
campus 

A/P Elaboração 
dos 
documentos 
anexos 
técnicos 

40 dias  

9º      

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 54/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Silvia Helena dos Santos Moreira 

Cargo efetivo Técnica em Segurança do Trabalho 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 Planejamento do Campus dos Malês - SEPLACM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Marcus Vinnicius Soares Dias 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Inspeção de 
itens que 
atendem ao 
protocolo de 
biossegurança 

A Aprovação 
ou indicação 
de correção 
do serviço 

Conforme 
demanda 

Serviço que 
ocorrerá 
excepcionalmente 
in loco, no Campus 
dos Malês 

2º Entrega da 
atualização de 
informações 
do objeto de 
contratação 
para 
elaboração do 
PPCI 

P Envio à 
chefia 
imediata 

A Ser 
acordado 
entre maio e 
julho 

 

3º Atendimento 
de demandas 
de análise de 
documentos 

A/P  Conforme 
demanda 

Variável e 
não superior 
a 90 dias 
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4º Supervisão da 
tramitação de 
processos da 
SEPLACM 

P Conforme 
solicitação da 
chefia 
imediata 
com a 
apresentação 
de relatórios, 
despachos 
ou parecer 
técnico 

Variável e 
não superior 
a 60 dias 

 

5º Finalizar 
demanda 
referente ao 
plano de 
biossegurança, 
que inclui 
confecção e 
instalação de 
placas de 
orientação 
cartazes 
informativos 

A Realização 
efetiva da 
tarefa 

Não superior 
a 30 dias 

Serviço ocorrerá in 
loco, no Campus 
dos Malês 

6º Formalizar 
demanda para 
iniciar 
contratação 
de recarga de 
extintores 

P Abertura de 
processo 

Variável e 
não superior 
a 60 dias 

 

7º      

8º      

9º      

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 55/2021 – Unidade Máxima: DIRETORIA CAMPUS DOS MALÊS 

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  FABRICIO DOS PASSOS PEREIRA  

Cargo efetivo TÉCNICO EM ENFERMAGEM Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade SEÇÃO DE POLÍTICAS ESTUDANTIS - SEPE 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO  

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: 26/07/2021 

 Fim:    30/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto (X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  
 
 
 
 
Verificação dos 
e-mails institucionais. 

 
 
 
 
      
       
       A 

Orientações sobre 
trancamento 
especial de 
matrícula e 
matrícula em 
regime especial e 
orientações sobre 
COVID-19, 
imunizações e 
fluxo de 
atendimento na 
rede SUS.   

 
 
 
 
 
Atividade diária  

  

     
  2º                                                                                                                                                                                               

 
Recebimentos e 
encaminhamentos  
de processos via SEI. 

    
      
       P 

 
Acompanhar os 
processos de 
Regime Especial 
e Encaminhar 
para  

 
 Atividade diária 
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os setores 
responsáveis.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
3º 

 
 
-Atividades 
Administrativas; 
  
 
 
-Reunião interna                                                                                                                                                                                                            
setoriais/intersetoriais.  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
     A 
 
 
 
 

 
 
 
Articulações e 
Planejamentos. 
 
 

 
 
Atividade diária 
 
 
 
 
 Mensalmente  

 

4º  
Realização de 
Cursos. 

 
 
     A 

 
Capacitação e 
desenvolvimento 
Profissional.   

 
   Mensalmente  
 

 

 
 
 
5º 
 

 
 
 
Atividades Educativas 
e Preventivas. 

 
 
 
     A 

Estimular a 
Prevenção de 
doenças, a 
Promoção da 
Saúde e a 
melhora da 
qualidade de vida, 
através de ações 
Educativas.    

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

Plano de Trabalho nº 56/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  LISLANE IMPROTA FREITAS 

Cargo efetivo ASSISTENTE SOCIAL Carga horária semanal 40 h 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 (   ) CD-4 (   ) FG-1 (   ) FG-2 (   ) FG-3 (   )     *FG 04 – (Decisão judicial) 

Não ocupante (   ) 

Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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 
SIM 

Período 
Início: 21 /06 /2021 

 Fim: 25 /06 / 2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Planejamento do Seminário 
de Ambientação Acadêmica – 
SAMBA pela Comissão. 

A Acompanhar, 
participar das 
reuniões de 

planejamento 
da comissão 

organizadora do 
evento. 

16/04/2021 
até 

13/05/2021 

Organização/reuniões 
até a semana 

anterior ao evento.  
 

Obs.: Foram três 
reuniões, no mês de 

abril - sendo uma 
exclusiva pela SEPE e 

duas na Comissão 
geral com a sede (CE) 
- mais duas reuniões 
gerais, pela Comissão 

BA e CE, no mês de 
maio. 

2º Seminário de Ambientação 
Acadêmica - SAMBA 

A Acompanhar as 
atividades da 

programação do 
evento 

18/05/2021 
a 

20/05/2021 

Evento realizado em 
três dias 

consecutivos, 
previsto em 
calendário 

acadêmico, para 
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discentes 
ingressantes. 

3º Seminário de Ambientação 
Acadêmica - SAMBA 

A Permanência 
Estudantil na 

UNILAB: 
Serviços 

ofertados pela 
Seção de 
Políticas 

Estudantis – 
SEPE/BA  

19/05/2021  Palestra de 
apresentação do 

setor, serviços 
disponibilizados, do 

Programa de 
Assistência ao 

Estudante (PAES), 
dentre outros, no 
formato de sala 

virtual pela 
plataforma Google 

Meet, com a 
participação dos 

discentes inscritos. 

4º Reunião de monitoramento 
do trabalho remoto com a 
Seção de Políticas Estudantis 
(SEPE) 

A Participar, 
avaliar, o labor 
remoto com a 

SEPE 

11/05/2021  Plataforma Google 
Meet 

5º Reunião com a COEST e a 
COSAPE BA e CE 

A Analisar, avaliar 
e deliberar 

sobre a 
prorrogação do 

tempo de 
permanência 
estudantil no 
Programa de 

Assistência ao 
Estudante 

(PAES) e sobre 
as prestações 
de conta do 

auxílio moradia. 

11/05/2021 
 

Reunião em caráter 
extraordinário 

6° Emissão de parecer da 
COSAPE em matéria da 
prorrogação do tempo de 
permanência estudantil no 
Programa de Assistência ao 
Estudante (PAES) 

P Emitir o parecer 
sobre a 

prorrogação do 
tempo de 

permanência 
estudantil no 

PAES. 

 13/05/2021 
à 

14/05/2021 

Prazo de 1 dia. 

7º Elaboração, 
acompanhamento (via 
formulário on-line) e emissão 
de Parecer Social (via SEI) à 
título de deferimento de 
auxílio emergencial. 

*A e P Acompanhar, 
analisar todas 

as solicitações e 
emitir parecer, 

de deferimento, 
dentro dos 

parâmetros e 
cota mensal  

Até 
21/05/2021 

Demanda espontânea 
que atenda aos 

critérios/orçamento. 
Deferimento via 

processo/despacho 
no SEI a ser 

encaminhado para o 
NIDAE/COEST 

até o 21º dia de cada 
mês. 
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8º Acompanhamento/orientação 
das demandas estudantis 
através do e-mail institucional 
do setor. 

A Acompanhar e 
orientar as 

solicitações das 
demandas 
estudantis 

Diariamente SEPE/SEACE 

9º Contato (telefone, zap, e-mail 
institucional, hangouts) / 
reunião com a chefia imediata 
e a SEPE. 

A Acompanhar, 
participar da 

frequente 
interlocução 
com a chefia 
imediata e 

demais colegas 

Diariamente  Reuniões agendadas 
pela plataforma do 

google Meet. 

10º Reuniões (Google Meet) 
Comissão de Seleção e de 
Acompanhamento de 
Permanência ao Estudante 
(COSAPE) BA/CE e com a 
COEST/PROPAE. 
 
  

A Participar, 
avaliar e propor 

melhorias na 
Assistência 

Estudantil e nos 
processos 

seletivos dos 
Programas da 
Universidade. 

Em 
06/05/2021 

 
 

 

OBS.: Em 19/04/2021 
ocorreu a reunião 

com a pauta sobre o 
planejamento e 

avaliação 
orçamentária para o 

próximo processo 
seletivo do Edital do 

PAES (entrada 
2020.2) e/ou do 

Edital de Inclusão 
Digital (EID). 

 
OBS.: reuniões 

agendadas sempre 
que solicitadas pela 

Comissão e/ou 
Coordenação de 

Políticas Estudantis 
(COEST). 

 

11º Análise Socioeconômica do 
Edital de Inclusão Digital (EID) 
e todas as etapas previstas 
em cronograma. 

A Planejar, 
acompanhar e 

executar o 
Cronograma do 
Edital e analisar 

a 
vulnerabilidade 
socioeconômica 

dentro dos 
critérios de 

vulnerabilidades 
estabelecidos 
pelo Edital de 

Inclusão Digital. 

Três (03) 
meses 

Previsto em 
Cronograma do 

Edital, a ser definido, 
pela Comissão de 

Seleção, 
Acompanhamento e 

Permanência do 
Estudante/COSAPE 

 
Obs.: Os cronogramas 
geralmente têm um 
prazo de três meses 
(Previsão a partir do 

mês de junho a 
confirmar). 

12º Análise Socioeconômica do 
Edital do Programa de 
Assistência ao Estudante 

A Planejar, 
acompanhar e 

executar o 

Três (03) 
meses 

Previsto em 
Cronograma do 

Edital, a ser definido, 
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(PAES) e todas as etapas 
previstas em cronograma. 

Cronograma do 
Edital e analisar 

a 
vulnerabilidade 
socioeconômica 

dentro dos 
critérios do 

Programa de 
Assistência ao 

Estudante 
(PAES) 

pela Comissão de 
Seleção, 

Acompanhamento e 
Permanência do 

Estudante/COSAPE 
 

Obs.: Os cronogramas 
geralmente têm um 
prazo de três meses 

(Previsão após a 
conclusão do Edital 
de Inclusão Digital a 

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

Plano de Trabalho nº 57/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  DILSON LIMA GONÇALVES 

Cargo efetivo PSICÓLOGO Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade SEÇÃO DE POLÍTICAS ESTUDANTIS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LEILA KARINA DOS SANTOS MACHADO 

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 
1 

Período 
Início: ___25/06/2021___ 

 Fim:  01/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º Atendimentos psicológicos 
online à comunidade 
estudantil 

A Suporte à todas 
solicitações, 
conforme 
demanda 

3 meses Demanda 
contínua 

2º Participação na Comissão 
Gestora do OBSERVE 

A Elaboração de 
Edital de bolsistas 
e Regimento 
Interno 

2 meses Depende da 
disponibilidade 
dos outros 
membros da 
comissão 

3º Suporte básico à 
comunidade estudantil 
através do e-mail 
satepsi.ba@unilab.edu.br 

A Suporte à todas 
solicitações, 
conforme 
demanda 

 Demanda 
contínua 

4º Atividades adminstrativas 
inerentes aos 
atendimentos psicológicos 
(registros de atendimentos, 
relatórios, prontuários, etc) 

A Buscar 
resolutividade de 
forma célere 
tendo com o 
parâmetro 

3 meses Demandas 
contínuas 
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períodos 
semanais de 
equalização das 
demandas   

5º Atividades adminstrativas 
inerentes à gestão do 
Observe 

A Buscar 
resolutividade de 
forma célere 
tendo com o 
parâmetro 
períodos 
semanais de 
equalização das 
demandas   

3 meses Demandas 
contínuas 

6º Produção do Observe 
Malês: Estudos, pesquisas e 
elaboração de artigo 

A Publicação em 
julho/2021 

3 meses  

7º Participação em Comissão 
de Saúde Mental 

A Encaminhamentos 
sobre Saúde 
Mental na 
Universidade 

3 meses  

8º Facilitação do Círculos de 
Chegadas e Boas Vindas 
virtual 2020.2 

A Realização do 
Evento 

2 Semanas  

9º Participação na Comissão 
de Organização do SAMBA 

A Realização do 
Evento 

1 mês  

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 58/2021 – Unidade Máxima: DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS DOS MAÊS.  

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  NADIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO 

Cargo efetivo TECNICO EM ENFERMAGEM Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  X  ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MÍRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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 CINCO DIAS DE FERIAS / 2021 
Período 

Início: 03/05/2021 

 Fim: 07/05/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto (  X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem 
de 

 
prioridad

e 

Atividade 

Natur
eza 
da 

ativid
ade 

 

Meta de 
desempenho 

Período para atingimento da 
meta 

Obs. 

1º  Atender as demandas 
de servidores do 
Campus dos Malês, 
realizando marcação 
de pericia singular ou 
junta medica e dá 
encaminhamento e 
ciência dos servidores 
envolvidos. 

 
 
 
A 

 
 
 
20 Dias úteis 

Receber as solicitações de 
afastamentos e atestados 
demendados, orientar aos 
servidores sobre a 
necessidade de abertura de 
processo no SEI e ciência da 
chefia direta devendo 
informar o seu  afastamento 
para tratamento de saúde. 

 

2º Viabilizar marcação de 
perícias singular ou 
junta médica com 
uidades parceiras. 

 
 
A 

 
 
15 dias úteis 

Estabelecer dialogo com as 
unidades parceiras 
vinculadas ao SIASS, com a 
finalidade de marcação de 
perícias singulares ou juna 
médicas, em comum acordo 
com as partes envolvidas. 
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3º Fortalecer acordos de 
cooperação técnica 
entre as instituições 
parceiras para atender 
as demandas e 
ações/atividades direta 
ou indiretamente com 
o setor de perícias. 

 
 
 
 
A 

 
 
 
 
35 dias úteis 

Realizar troca de 
informações para melhorar 
a dinâmica das atividades de 
perícia médica  e acelerar os 
processos pendêntes 
prejudicados por conta da 
pandemia mundial do novo 
COVID-19. 

 

4º Apoiar e dá assistência 
a Direção Geral do 
Campus dos Malês, 
para fortalecimento e 
adesão da companha 
de vacinação realizada 
no Município de São 
Francisco do Conde. 

 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
3 meses 

Tornar efetivo o 
acompanhamento de 
servidores que se vacinaram 
no Município se São 
Francisco do Conde. 

 

5º Realizar ações 
pertinentes a saúde do 
trabalhador alertando-
o sobre o adoecimento 
e esclarecendo sobre a 
preveção e auto 
cuidado. 

 
 
A 

 
 
3 meses 

Elencar ações protagonistas 
para disponibilizar  
informações sobre o 
processo de adoecimento, 
como evita-lo, estimulando 
o auto cuidado. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 59/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  José Augusto de Sousa 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 hrs 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Seção de Registro Acadêmico 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mirian Sumica Carneiro Reis 

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: 
_20___/__07___/___2021__ 

 Fim: 
_24___/__07___/__2021____ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º   Suporte as 
coordenações e 
discentes para 
avaliação de 
histórico 

A Responder às 
solicitaações 
feitas, seja por 
alunos ou 
coordenação 

diária  

2º   Atender as 
demandas que 
sejam 
encaminhadas 
através do e-mail 
da sra. 
(sra@unilab.edu.br) 

A Resolver a 
demanda que 
stá sendo 
solicitada  

diária  

3º  relatórios Elaboração de 
relatórios para dar 
suporte as 
assistentes sociais 

A Buscar 
resolutividade 
de maneira o 
mais rápido 

Varia, 
dependendo 
do tipo de 
relatório, un 
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para os processos 
de auxílio 

possível para 
auxílio a 
avaliação das 
assistentes 
sociais  

leva 1 dia, 
outros de 3 a 
4 dias 

4º  tutoriais Será realizadas uma 
série de tutoriais 
para auxiliar as 
coordenações em 
relação as 
atividades a serem 
desenvolvidas 

A Dar celeridade 
e facilitar as 
atividades dos 
coordenadores 
através dos 
tutoriais, já 
que a 
transição de 
coordenadores 
é fluída 

Varia, 
dependendo 
das datas 
estabelecido 
no 
calendário 
acadêmico 

 

5º   Digitalização de 
diplomas 

A Enviar os 
diplomas para 
os discentes 
para facilitar 
na inscrição de 
processo 
seletivos em 
outras IES 

Varia, 
conforme a 
solicitação 
do discente 

 

6º    Acompanhamentos 
de processos via 
SEI, seja eles de 
aproveitamentos 
de disciplinas, ou 
alterações do ppcs 
dos cursos  

P Resolver as 
demandas 
presente no 
processo 

diária  

7º        

8º      

9º      

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 60/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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 Santana de Oliveira Silva 

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 Divisão de Administração / Campus dos Malês (DIAM/CM)  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luis Cláudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 

Observa-
ção 

1º Elaboração de artefatos 
relacionados a gestão 
ou fiscalização de 
contratos 
administrativos. 

P Elaborar 100% dos 
documentos nos prazos 
legais e regulamentares. 

Mensal  

2º Acompanhamento do 
pagamento ou 
fornecimento de 
garantias, direitos e 
deveres trabalhistas em 
contratos de 
terceirização de mão de 
obra. 

A Analisar a 
documentação 
comprobatória quando 
designado para a 
fiscalização 
administrativa de 
contratos de 
fornecimento de mão de 
obra. 

15 dias  

3º Vistoria e 
acompanhamento de 
serviços operacionais. 

A Realizar vistoria ou 
acompanhamento por 
amostragem in locco de 

03  meses  
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serviços em que 
designado como fiscal 
técnico. 

4º Elaboração de artefatos 
referentes a processos 
de contratação, 
renovação ou 
repactuação de serviços 
terceirizados. 

P Elaborar 100% dos 
artefatos sob a sua 
responsabilidade nos 
prazos legais definidos, 
conforme a demanda. 

03 meses  

5º Resposta às demandas 
encaminhadas por 
demais setores e 
unidades da Unilab. 

A / P Responder 100% das 
demandas 
encaminhadas via 
sistema SEI ou e-mail no 
prazo ou após o retorno 
de diligência necessária. 

24 horas   

6º Acompanhamento e 
atualização sobre atos 
normativos internos 
(Portarias, Instruções 
Normativas e outros) à 
Unilab via e-mail e 
Boletim de Serviço. 

A  Acompanhar a 
publicização de atos 
normativos internos por 
e-mail e portal Unilab. 

Diariamente  

7º Qualificação, 
capacitação e 
aperfeiçoamento para 
desempenho de 
atividades correlatas ao 
cargo. 

A Participar de 03 (três) 
cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento com 
carga horária superior a 
20h. 

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

Plano de Trabalho nº 61/2021 – Unidade Máxima:  DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS  

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  Daisy Silva Ferreira 

Cargo efetivo Técnica em Edificações Carga horária semanal 30h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  x  ) 

Unidade Direção do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mírian Sumica Carneiro Reis 

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: 24/05/2021 

 Fim: 28/05/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Nature
za da 

ativida
de 

 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Assistência Técnica à 
Diretoria do Campus 

P/A Obtenção dos objetivos 
estratégicos 

Diário Conforme 
demanda 

2º Acompanhar os trâmites 
dos processos nas 
unidades SEPLACM 

P Celeridade na tramitação 
dos processos 

Diário Conforme 
demanda 

3º Receber, responder e 
redirecionar e dar 
providências as 
demandas via 
correspondência 
eletrônica 

A Cumprimento de prazos 
e diligências 

Diário Conforme 
demanda 

4º Elaborar e documentos 
técnicos quando 
solicitado 

P/A Cumprimento de prazos 
e diligências 

Diário Conforme 
demanda 

5º Atendimento, informação 
e orientação por meio 
eletrônico 

A Cumprimento de 
diligênicas e prazos 

Diário Conforme 
demanda 

6º Manter a chefia imediata 
a par das atividades que 
estão sendo 
desenvolvidas 

A Feed back de ações 3 meses  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 62/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Edson Souza Silva 

Cargo efetivo Administrador Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade Setor de Logística 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luís Claudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Orde
m de 
priori
dade 

Atividade 

Natu
reza 
da 

ativid
ade 

 

Meta de desempenho 

Períod
o para 
atingi
mento 

da 
meta 

Observação 

1º Operação de pregão 
eletrônico no sistema 
Comprasnet, resposta e 
decisão de impugnações, 
resposta a pedidos de 
esclarecimento, análise e 
decisão de recursos, 
formalização em processo 
SEI. 

P/A Realizar as atividades de 
maneira mais célere 
possível, considerando 
os prazos legais 
estabelecidos e que 
devem ser seguidos, 
buscando sempre 
observar os princípios 
administrativos. 

03 
meses 

As atividades de 
compras apresentam 
característica únicas, 
não sendo possível 
portanto estabelecer, 
por exemplo, 
diminuição de prazo 
para executar as 
atividades, haja vista 
que podem surgir 
recursos, pedidos de 
impugnações, 
licitações desertas, 
licitações fracassadas 
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ou mesmo ações 
judiciais com o 
objetivo de anular ou 
alterar resultados da 
licitação. 

2º Fazer análise e 
encaminhamento processual 
de processos de 
planejamento de licitação, 
englobando tanto a 
formalização no SEI da fase 
interna e externa de pregões 
eletrônicos e dispensas de 
licitação - emitir documentos 
(despachos, listas de 
verificação, certidões, termo 
aditivo, etc.), colher 
assinaturas, formalizar 
publicações no DOU e 
acompanhamento do fluxo 
processual por diversos 
setores até a finalização.  

P/A Atender de maneira 
célere as solicitações 
recebidas, bem como 
manter os processos o 
menor tempo possível 
no setor de logística, 
conforme fluxo 
processual. 

 Esta atividade 
apresenta diversas 
atividades menores, 
cada uma com tempo 
próprio, que foram 
omitidas para 
simplificação do 
plano. Os prazos 
podem variar, já que 
o atendimento 
depende do envio 
correto e completo 
da documentação 
necessária pelo 
demandante. 

3º Operacionalizar as 
aquisições por meio de 
dispensa licitação por meio 
do sistema Compras, e 
contratação de serviços 
também por dispensa de 
licitação.  

P/A Realizar as atividades de 
maneira mais célere 
possível, considerando 
os prazos legais 
estabelecidos e que 
devem ser seguidos, 
buscando sempre 
observar os princípios 
administrativos. 

03 
meses 

As atividades de 
compras apresentam 
característica únicas, 
não sendo possível 
portanto estabelecer, 
por exemplo, 
diminuição de prazo 
para executar as 
atividades, haja vista 
que podem surgir 
recursos, pedidos de 
impugnações, 
licitações desertas, 
licitações fracassadas 
ou mesmo ações 
judiciais com o 
objetivo de anular ou 
alterar resultados da 
licitação. 

4º Emitir mensalmente o RMB – 
Relatório Mensal de bens e o 
RMA – Relatório de 
Movimentação de 
Almoxarifado, bem como a 
depreciação de bens móveis. 
Formalizar o processo no SEI 
e fazer o lançamento das 
informações no SIAFI.  

P/A Formalizar o processo 
em tempo hábil para que 
possa ser enviado à 
Contabilidade antes do 
final do mês corrente. 

03 
meses 
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5º Fazer o lançamento no SIPAC 
de materiais de almoxarifado 
e bens que passem a 
integrar o domínio da 
UNILAB Malês, cadastrando 
fornecedores, notas fiscais, 
notas de empenho e os 
materiais e bens adquiridos.  

P/A Realizar as atividades de 
maneira mais célere 
possível, possibilitando 
que o pagamento aos 
fornecedores sejam 
realizados o mais breve 
possível. 

03 
meses 

Esta atividade pode 
ter seu tempo 
diferente a depender 
de cada caso, pois 
compras com grande 
número de itens 
demandam mais 
tempo para cadastro, 
enquanto compras 
de poucas itens são 
mais rapidamente 
lançadas no sistema. 

6º Atender às solicitação de 
materiais de almoxarifado e 
bens de patrimônio por TAES 
e docentes. 

A Realizar as atividades de 
maneira mais célere 
possível, considerando 
os prazos legais 
estabelecidos e que 
devem ser seguidos, 
buscando sempre 
observar os princípios 
administrativos. 

03 
meses 

O tempo para 
atendimento vai 
depender da 
quantidade de 
material ou bens ou 
mesmo a clara 
descrição do que está 
sendo solicitado. 

7º Prestar informações sobre 
formalização de processos e 
dúvidas gerais sobre 
compras, licitação, 
solicitação de materiais de 
almoxarifado e bens 
patrimoniais à comunidade. 

A Manter atualizadas as 
informações a serem 
prestadas, e as entregar 
o mais breve possível aos 
solicitantes. 

03 
meses 

Atividade abrange 
uma grande 
quantidade de 
situações possíveis, 
não sendo possível 
definir prazos ou 
quantidades. 

8º Acompanhar de maneira 
abrangente todas as 
atividades realizadas pelo 
Setor de Logística, 
abrangendo licitações, 
contratos, almoxarifado, 
patrimônio e compras, de 
maneira a contribuir para o 
bom andamento dos 
processos. 

P/A Acompanhar 
diariamente o 
andamento dos 
processos. 

03 
meses 

Ação com execução 
diária. 

9º Atuar, quando 
solicitado, na orientação 
das unidades 
demandantes nas fases de 
planejamento de 
contratações (quanto a 
instrução processual, 
elaboração de documentos, 
legislação, etc.), fase pré 
licitatória e de gestão 
contratual (quanto a 
alterações contratuais, 
elaboração de documentos, 

P/A Dirimir todas as dúvidas 
possíveis 
acerca das fases 
das contratações. 
Não deixar demandas 
pendentes. 
 

03 
meses 

Periodicidade 
depende diretamente 
da demanda, 
podendo variar de 
acordo com a 
complexidade. 
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saldo e prazo contratuais, 
etc.). 
 

10 Acompanhamento do e-mail 
institucional e/ou Gtalk ou 
outras ferramentas. 
 

A Sanar todas as 
dúvidas relacionadas às 
atividades do 
setor e manter a leitura 
diária dos e-mails em 01 
dia útil, a partir da 
solicitação/demanda 

03 
meses 

Ação com execução 
diária. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 63/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Mauana Silva da Purificação Souza 

Cargo efetivo Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Seção de Tecnologia da Informação do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Bismarck dos Santos  Almeida 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( X ) 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 
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ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( x ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Agilizar os 
atendimentos 
de chamados 
3s 

A Diminuir o tempo de 
espera em 60%  

Final de 
Maio de 
2021 

 

2º Realização de 
manutenção 
e clonagem 
das máquinas 
do 
laboratório 
de 
informática  

A Realizar a manutenção 
total até final de Junho 

Final de 
Junho de 
2021 

 

3º Instalação de 
rede cabeada 
do 
laboratório 
de 

               A Realizar toda a 
instalação até final de 
Julho 

Final de 
Julho de 
2021 
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informática e 
manutenção 
da rede wifi 

4º      

5º      
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº     64/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  CHARLES NILSON DE CASTRO 

Cargo efetivo TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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 SETOR FINANCEIRO CONTÁBIL-SFC  DIAMCM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (X) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Análise, alimentação e 
tramitação de processos 
via SEI; 

P Realizar a análise 
e dar 
encaminhamento 
tempestivamente 
aos processos 

3 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
pelo setor 

 

2º Classificação contábil 
dos processos de 
pagamento; 

P Classificar os 
processos de 
pagamento 
respeitando os 
registros 
contábeis 
corretos e a 
tributação a que 
se enquadra ao 
processo. 

3 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
de 
pagamento 
pelo setor 

 

3º Apropriação dos 
processos de 
pagamento; 

P Apropriar 
corretamente no 
SIAFI os 
processos 
classificados pelo 
setor 

3 dias úteis a 
partir da 
Classificação 
Contábil 

 

4º Consultas das situações 
dos credores nos sites 
governamentais (Receita 
Federal, SICAF, Simples 
Nacional...); 

P Verificar as 
condições de 
regularidade 
fiscal dos 
fornecedores e 
informar à 
Divisão de 

No mesmo 
dia da data 
de 
pagamento 
da Nota 
Fiscal 
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Administração 
em caso negativo 
para 
providências 

5º Emissão de 
Programações 
Financeiras; 

P Solicitar à 
Coordenação 
Financeira da 
Reitoria, via 
SIAFI, os valores 
corretos para 
pagamento das 
despesas e 
dentro dos 
prazos de 
vencimento, 
respeitando a 
Fonte de 
Recursos, 
Situação, 
Categoria de 
Gastos e 
Vinculação de 
pagamento 

3 dias úteis 
após aval da 
Coordenação 
Financeira 
da Reitoria 

 

6º Execução financeira dos 
processos de pagamento 
(apropriação, 
pagamento e 
recolhimento de 
tributos) no SIAFI; 

P Realização dos 
pagamentos 
dentro do prazo 
de vencimento, 
respeitando as 
condições 
previstas no 
Edital de licitação 

Em geral, 30 
dias a partir 
do ateste 
por parte da 
fiscalização 
do contrato, 
podendo ser 
inferior em 
caso de 
faturas com 
vencimento 
pré 
estabelecido 
ou valores 
dentro do 
limite de 
dispensa de 
licitação 

 

7º Recolhimento de 
tributos 

P Recolher os 
tributos 
respeitando a 
legislação vigente 
e dentro do 
vencimento, 
evitando 
cobrança de 
juros e multas 

DARF – até o 
3º dia útil da 
semana 
seguinte ao 
do 
pagamento 
da Nota 
Fiscal; 
ISS – em 
geral até o 
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para a 
administração 

dia 10 do 
mês 
posterior ao 
do 
pagamento; 
GPS – até o 
dia 20 do 
mês 
subseqüente 
ao da 
emissão da 
Nota Fiscal. 

8º Assinatura de Ordens 
Bancárias e Empenhos 

A/P Assinaturas de 
ordem bancárias 
no SIAFI e 
assinaturas de 
empenhos no SEI 

1º dia útil a 
partir da 
solicitação. 

 

9º Preenchimento de 
planilhas internas de 
controles e outras 
atividades correlatas. 

A Manter 
atualizadas as 
planilhas de 
controle 

Atividade 
continua 

 

10 Manter-se atualizado 
sobre as legislações e 
orientações das Setoriais 
Contábeis 

A Obedecer a 
legislação vigente 

Atividade 
contínua 

 

11 Atendimento/Orientação 
às unidades 
demandantes via 
email/hangout 

A Sanar dúvidas a 
respeito das 
atividades do 
setor ou sobre 
determinado 
processo 

1 dia útil a 
partir da 
solicitação 
de acordo a 
demanda. 

 

12 Evento “III MARATONA 
DAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS”, promovido 
pela CONSULTRE, em 
formato online ao vivo. 

A Entendimento da 
Nova Lei de 
Licitações e 
Contratos 
Administrativos 
(Lei nº 
14.133/2021) 

Cumprir com 
carga horária 
de 14 horas. 

Período  de 
30/03/2021 a 
08/04/2021. 
*Não incluso 
no Plano 
anterior, 
devido a não 
emissão do 
certificado 
em tempo 
hábil. 

13 Participação de 
treinamento em 
Conformidade de 
Registro de Gestão. 

P/A Atualização de 
procedimentos e 
análise 
documental da 
Conformidade de 
Registro de 
Gestão em 
conjunto com 

30 dias  
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novas 
conformistas. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 65/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Bismarck dos Santos Almeida 

Cargo efetivo Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Seção de Tecnologia da Informação do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mírian Sumica Carneiro Reis 

Ocupante de CD ou 
FG 

CD-2 (   )  CD-3 ( x ) 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 
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ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (  ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

01º  Adequação 
estrutura lógica 

A Finalizar a 
reestruturação lógica 
no Campus. 

Final de 
Julho de 
2021 

 

02º Implantação 
IPV6 

A Colocar em uso em 
75% da 
infraestrutura o IPv6 

Final de 
Julho de 
2021 

Meta 106 
do PDTI 
2019-2021 

03º Migração das 
maquinas 
virtuais do Xen 
Server para o 
Proxmox 

A Concluir com êxito a 
migração de todas as 
máquinas virtuais.  

Final de 
julho de 
2021. 

 

04º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato  

P - 
23804.406808/2020 

-35 

Diminuir 20% do 
tempo necessário 
para realizar a 
fiscalização do 
contrato 

Final de 
Julho de 
2021 
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05º Reativar do 
serviço de 
telefonia do 
campus 

A Concluir com êxito a 
reativação do serviço 
de telefonia do 
Campus. 

Final de 
Julho de 
2021 

 

06º Realocação das 
passagens de 
fibra ótica 

A Concluir com êxito a 
passagem da fibra 
ótica.  

Final de 
Julho de 
2021 

 

07º Reativação do 
serviço de 
videoconferência 

A Concluir com êxito a 
reativação do serviço 

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

Plano de Trabalho nº 66/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Wagner Ferreira Sales 

Cargo efetivo Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Seção de Tecnologia da Informação do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Bismarck dos Santos Almeida 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

01º  Adequação 
estrutura 
lógica 

A Finalizar a 
reestruturação lógica no 
Campus. 

Final de 
Julho de 
2021 

 

02º Implantação 
IPV6 

A Colocar em uso em 75% 
da infraestrutura o IPv6 

Final de 
Julho de 
2021 

Meta 106 
do PDTI 
2019-2021 

03º Migração das 
maquinas 
virtuais do 
Xen Server 
para o 
Proxmox 

A Concluir com êxito a 
migração de todas as 
máquinas virtuais.  

Final de 
julho de 
2021. 

 

04º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato 

P - 
23804.500141/2019-

96 

Diminuir 20% do tempo 
necessário para realizar 
a fiscalização do 
contrato 

Final de 
Julho de 
2021 
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05º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato 

P - 
23804.500140/2019-

41 

Diminuir 10% do tempo 
necessário para realizar 
a fiscalização do 
contrato 

Final de 
Julho de 
2021 

 

06º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato 

P - 
23804.400294/2020-

78 

Reabrir o processo 
licitatório, caso seja 
viável. 

Final de 
Julho de 
2021 

Reavaliar a 
real 
necessidade 
de uma 
reprografia 
no Campus 
dos Malês 
no cenário 
atual e uma 
possível 
reabertura 
do processo 
de licitação. 

07º Reativar os 
serviços de 
impressão, 
cópia e 
scanner do 
Campus. 

A Concluir com êxito a 
reativação dos serviços 
de impressão, cópia e 
scanner do Campus. 

Final de 
Julho de 
2021 

 

08º Realocação 
das 
passagens de 
fibra ótica 

A Concluir com êxito a 
passagem da fibra ótica.  

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

Plano de Trabalho nº 67/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Lailson dos Santos 

Cargo efetivo Técnico em Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Seção de Tecnologia da Informação do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Bismarck dos Santos Almeida 

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: 01  / 06 /2021 

 Fim: 10  /  06 / 2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
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ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingimento 
da meta 

Observação 

1º  Adequação 
estrutura 
lógica 

A Finalizar a 
reestruturação lógica do 
campus 

Final de 
Julho de 
2021 

 

2º Implantação 
IPV6 

A Colocar em uso em 75% 
da infraestrutura o IPv6 

Final de 
Julho de 
2021 

Meta 106 
do PDTI 
2019-2021 

3º Acompanhar 
- Fiscalização 
de Contrato 

P - 
23804.500140/2019-

41 

Diminuir 20% do tempo 
necessário para realizar 
a fiscalização do 
contrato 

Final de 
Julho de 
2021 

 

4º Acompanhar 
Fiscalização 
de contrato 

P-
23804.500141/2019-

96 

Diminuir 20% do tempo 
necessário para realizar 
a fiscalização do 
contrato 

Final de 
Julho de 
2021 
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5º Habilitação 
da rede Wi-fi 

A Colocar em 
funcionamento a rede 
Wi-fi do Campus 

Final de 
Julho de 
2021 

 

6° Configuração 
da rede do 
laboratório 
de 
Informática 

A Configurar a rede do 
laboratório de 
informática 

Final de 
julho de 
2021 

 

7º Implantação 
e 
Configuração 
do Zabbix 

A Configuração do 
software de 
monitoramento da rede. 

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

Plano de Trabalho nº 68/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  Igo da Cruz dos Santos 

Cargo efetivo Analista de Tecnologia da 
Informação 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Seção de Tecnologia da Informação do Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Bismarck dos Santos Almeida 

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 
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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 Acompanhar 
– Fiscalização 
de Contrato 

P - 
23282.001949/2021-46; 
23282.001994/2021-09; 

23282.001977/2021-63 e 
23282.001996/2021-90 

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

maio e julho  

2º Planejamento 
de Aquisição 
de Tokens 
para 
Certificação 
da UNILAB 

P - 23282.006063/2021-99 Diminuir 16% do 
tempo para 
realizar esse 
processo de 
planejamento de 
contratação 

Final de 
Abril de 
2021 

Meta 200 
do PDTI 
2019-2021 

3º Planejamento 
de Aquisição 
de Softwares 
da UNILAB 

P - 23282.402861/2020-67 Diminuir 16% do 
tempo para 
realizar esse 
processo de 

Final de 
julho de 
2021 

Meta 007 
do PDTI 
2019-2021 
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planejamento de 
contratação 

4º Deliberar 
sobre 
Planejamento 

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

Semanal Reunião 
semanal do 
setor onde 
será 
desempenh
ado os 
trabalhos 
das 
atividades 
da semana. 

5º Deliberar 
sobre 
Governança 

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

Quinzenal Reuniões 
especificas 
para tomar 
decisões 
coletivas 
sobre o 
trabalho de 
governança 
do setor . 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 69/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  ELYMAR AUGUSTO BRANDÃO SANTOS 

Cargo efetivo CONTADOR Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante( x  ) 

Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

Documento Elymar Augusto Brandão Santos (0282247)         SEI 23804.000320/2021-42 / pg. 74



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 
trabalhadosem 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 Análise, alimentação e 
tramitação de processos 
via SEI; 

P Realizar a análise 
e dar 
encaminhamento  
tempestivamente 
aos processos 

3 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
pelo setor  

 

2º Classificação contábil 
dos processos de 
pagamento; 

P Classificar os 
processos de 
pagamento 
respeitando os 
registros 
contábeis 
corretos e a 
tributação a que 
se enquadra o 
processo 

3 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
de 
pagamento 
pelo setor 

 

3º Apropriação dos 
processos de 
pagamento; 

P Apropriar 
corretamente no 
SIAFI os 

3 dias úteis a 
partir da 
Classificação 
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processos 
classificados pelo 
setor 

Contábil 

4º Consultas das situações 
dos credores nos sites 
governamentais (Receita 
Federal, SICAF...); 

P Verificar as 
condições de 
regularidade 
fiscal dos 
fornecedores e 
informar à 
Divisão de 
Administração 
em caso negativo 
para 
providências 

No mesmo 
dia da data 
de 
pagamento 
da Nota 
Fiscal 

 

5º Emissão de 
Programações 
Financeiras; 

P Solicitar à 
Coordenação 
Financeira da 
Reitoria, via 
SIAFI, os valores 
corretos para 
pagamento das 
despesas e 
dentro dos 
prazos de 
vencimento, 
respeitando a 
Fonte de 
Recursos, 
Situação, 
Categoria de 
Gastos e 
Vinculação de 
pagamento 

3 dias úteis 
após aval da 
Coordenação 
Financeira 
da Reitoria 

 

6º Execução financeira dos 
processos de pagamento 
(apropriação, 
pagamento e 
recolhimento de 
tributos) no SIAFI; 

P Realização dos 
pagamentos 
dentro do prazo 
de vencimento, 
respeitando as 
condições 
previstas no 
Edital de licitação 

Em geral, 30 
dias a partir 
do ateste 
por parte da 
fiscalização 
do contrato, 
podendo ser 
inferior em 
caso de 
faturas com 
vencimento 
pré 
estabelecido 
ou valores 
dentro do 
limite de 
dispensa de 
licitação 
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7º  Recolhimento de 
tributos 

P Recolher os 
tributos 
respeitando a 
legislação vigente 
e dentro do 
vencimento, 
evitando 
cobrança de 
juros e multas 
para a 
administração 

DARF – até o 
3º dia útil da 
semana 
seguinte ao 
do 
pagamento 
da Nota 
Fiscal; 
ISS – em 
geral até o 
dia 10 do 
mês 
posterior ao 
do 
pagamento; 
GPS – até o 
dia 20 do 
mês 
subseqüente 
ao da 
emissão da 
Nota Fiscal. 

 

8º Cadastro / alterações de 
usuários nos Sistemas 
REDE-SERPRO, SIAFI, 
SIASG e Comprasnet 
Contratos; 

P Realizar a 
habilitação dos 
usuários nos 
sistemas, 
respeitando os 
perfis 
autorizados pelo 
Ordenador de 
Despesas 

3 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
pelo setor 

 

9º  Atendimento/Orientação 
às unidades 
demandantes via 
email/hangout 

A Sanar dúvidas a 
respeito das 
atividades do 
setor ou sobre 
determinado 
processo 

1 dia útil a 
partir da 
solicitação 

 

10º Acompanhar o registro 
das receitas arrecadadas 
pela Unidade Gestora 

A Acompanhar 
mensalmente o 
registro das 
receitas 
arrecadadas no 
SIAFI e no 
SISGRU e 
informar à 
DEFIN/Reitoria 
para 
recolhimento do 
PASEP 

Até o dia 20 
do mês 
subsequente 

 

11º Emissão de GRU de 
multas contratuais 

P Emitir 
tempestivamente 

3 dias úteis a 
partir da 
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as GRUs de 
multas 
contratuais de 
acordo com o 
determinado 
pelo Ordenador 
de Despesas 

solicitação 

12º Preenchimento de 
planilhas internas de 
controles e outras 
atividades correlatas. 

A Manter 
atualizadas as 
planilhas de 
controle 

Atividade 
Contínua 

 

13º Manter-se atualizado 
sobre as legislações e 
orientações das Setoriais 
Contábeis 

A Obedecer a 
legislação vigente 

Atividade 
Contínua 

 

14º Treinamento para as 
Conformistas de Registro 
de Gestão 

A Treinar as 
Conformistas de 
Gestão para 
utilização do 
SIAFI e análise 
documental 

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

Plano de Trabalho nº 70/2021 – Unidade Máxima: DIREÇÃO DO CAMPUS DOS MALÊS  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Luis Claudio Pereira Ribeiro 

Cargo efetivo administrador Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Divisão de administração 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
x 

Período 
Início: 25/06/2021 

 Fim: 01/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º COORDENAR 
SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

A Aumentar a 
periodicidade 
das reuniões 
entre os 
setores 

30 dias  

2º Assessorar a 
Direção do 
Campus em 
relação às 
decisões 
administrativas 

A Aumentar a 
periodicidade 
das reuniões 

30 dias  

3º Despachar 
processos de 
prorrogação 
contratual 

P Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental  

30 dias  

4º Despachar 
processos de 
sanção contratual 

P Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

30 dias  
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5º Despachar 
processos de 
pagamento 

P Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

30 dias  

6º Despachar 
processos 
licitatórios 

P Reduzir o 
tempo de 
análise 
documental 

30 dias  

7º Operar Pregão 
eletrônico 

P Finalizar a 
licitação e 
responder 
recurso 

30 dias  

8º Gestão de 
contratos 

P Acompanhar 
contratos 
vigentes.  

Serviço 
contínuo 

 

9º Publicações no 
DOU 

A Seguir o 
prazo legal 
para 
publicações 

Até o 5º dia 
útil do mês 
subsequente 
à assinatura 
do 
documento 

 

10 Consulta à 
Procuradoria 
Jurídica 

A Instruir 
processo 
dentro do 
prazo legal 

A depender 
do processo 
e da 
urgência no 
atendimento 
(em média 
15 dias) 

 

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 71/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho 

no âmbito da unidade máxima. 

O objetivo do número do plano de trabalho é facilitar a identificação para controle e acompanhamento. 

O dirigente de unidade deverá coordenar a sequência numérica para que não haja duplicidade de números do plano de trabalho. 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Alan Araújo Argôlo de Santana 

Cargo efetivo Contador 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 Campus dos Malês – Divisão de Administração 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luis Claudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 

FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO 

O servidor deverá indicar abaixo eventuais afastamentos, licenças, férias ou outros tipos de ausências, se 

houver, que já estejam previstos para os próximos três meses contados a partir do envio das informações 

à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).  

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 

ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses 

contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 

2020). 

Importante! 

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de 

três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das 

atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto. 

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 

METAS DE DESEMPENHO 

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho remoto, quando 

este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial (dias de trabalhados em 

regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos três meses, conforme descrição 

a seguir: 

 

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 

prioridade 
Atividade 

Natureza  

da 

atividade 

Meta de 

desempenho 

Período 

para 

atingimento 

da meta 

Observação 

1º 

Análise diária dos 

lançamentos do 

movimento do dia 

anterior (ex. 

classificação contábil e 

orçamentária, cálculo 

tributário correto e 

prazos de recolhimento, 

DHs corretamente 

preenchidos etc). 

A 

Concluir a 

análise de todos 

os lançamentos 

do dia anterior. 

1 dia (rotina 

diária). 

Análise realizada 

através da 

transação 

>BALANCETE, 

em função dos 

registros 

apresentados na 

transação 

>CONCONFREG. 

2º 

Verificação de equação, 

através dos auditores 

contábeis. A 

Concluir a 

verificação. 

1 dia (rotina 

diária). 

Consulta realizada 

através da 

transação 

CONDESAUD 

(SIAFI-WEB). 

3º 

Regularizar eventual 

equação verificada no 

item 2. 
A 

Regularizar todas 

as eventuais 

equações 

verificadas. 

1 mês 

(geralmente, 

as equações 

devem ser 

regularizadas 

dentro do 

- 
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movimento 

contábil 

atual). 

4º 

Verificação e análise de 

saldos (1) Transitórios 

(ex. obrigações a 

recolher, bens e 

materiais em trânsito, 

OB cancelada etc.); (2) 

Invertidos; (3) 

irrisórios; (4) Residuais; 

(5) Alongados 

(contratos, contas a 

pagar etc.); (6) Valores 

a classificar e outros 

(Por conta contábil). 

A 

Analisar todas as 

contas e seus 

saldos no 

BALANCETE. 

1 semana 

(rotina 

semanal). 

Análise realizada 

através da 

transação 

>BALANCETE e 

no Tesouro 

Gerencial. 

5º 

Verificação e análise de 

saldos (1) Transitórios 

(ex. obrigações a 

recolher, bens e 

materiais em trânsito, 

OB cancelada etc.); (2) 

Invertidos; (3) 

irrisórios; (4) Residuais; 

(5) Alongados 

(contratos, contas a 

pagar etc.); (6) Valores 

a classificar e outros 

(Por conta contábil). 

Nesta atividade mensal, 

também está incluída a 

análise das 

demonstrações 

contábeis. 

A 

Analisar todas as 

contas e seus 

saldos no 

BALANCETE. 

1 mês (rotina 

mensal). 

Análise realizada 

através da 

transação 

>BALANCETE e 

no Tesouro 

Gerencial. 

6º 

Verificar e analisar o 

cálculo mensal, 

evolução e registro da 

DEPRECIAÇÃO. 

P/A 

Concluir a 

verificação. 

2 semanas 

(rotina de 

encerramento 

de 

movimento 

mensal). 

Procedimentos 

realizados entre a 

última semana do 

mês atual 

(movimento 

vigente) e o 

fechamento do 

sistema (no mês 

subsequente). 

7º 

Conciliação dos saldos 

contábeis do RMA 

(Almoxarifado) e RMB 

(Bens móveis). 

P/A 

Concluir a 

conciliação, 

inclusive com a 

resolução de 

eventuais 

divergências. 

2 semanas 

(rotina de 

encerramento 

de 

movimento 

mensal). 

Procedimentos 

realizados entre a 

última semana do 

mês atual 

(movimento 

vigente) e o 

fechamento do 

sistema (no mês 

subsequente). 

8º 
Acompanhamento dos 

saldos e movimentações A 

Verificar a conta 

devida. 

1 dia (rotina 

de 

encerramento 

- 
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da conta Contratos em 

Execução. 

de 

movimento 

mensal). 

9º 

Acompanhamento das 

Garantias vigentes em 

função dos contratos 

vigentes (solicitar a 

devida conciliação entre 

ambos). 

 

Verificar a conta 

devida e as 

vigências das 

apólices. 

1 dia (rotina 

de 

encerramento 

de 

movimento 

mensal). 

- 

10º 

Registrar a 

Conformidade de 

Operadores. 

A 

Registar a 

conformidade no 

sistema. 

1 dia (rotina 

mensal). 

- 

11º 

Registrar a 

Conformidade Contábil. A 

Registrar a 

conformidade no 

sistema. 

1 dia (rotina 

mensal). 

- 

12º 

Elaborar o Relatório de 

Conformidade Contábil 

e encaminhá-lo para a 

Ordenadora de 

Despesas. 

P/A 

Elaborar e 

encaminhar o 

relatório. 

1 dia (rotina 

mensal). 

- 

13º 

Registro e habilitação 

de eventuais usuários de 

sistemas estruturantes, 

tais como SIAFI, 

SIASG, SERPRO-

REDE, ComprasNet 

Contratos etc. 

P/A 

Registrar e 

habilitar cada 

usuário no 

mesmo dia em 

que a demanda 

for recebida. 

1 dia (em 

função da 

demanda). 

- 

14º 

Verificar e atender a 

demandas diversas e 

eventuais. P/A 

Atender a todas 

as demandas 

recebidas, 

cabíveis. 

No prazo 

razoável para 

o seu 

atendimento 

(variável). 

- 

15º 

Elaboração de relatórios 

eventuais (sob 

demanda). P/A 

Atender à 

demanda 

recebida. 

No prazo 

razoável para 

o seu 

atendimento 

(variável). 

- 

16º 

Capacitar duas colegas 

(arquivistas) no 

desenvolvimento de 

suas novas atividades na 

área de Conformidade 

de Registro de Gestão. 
A 

Deixá-las 

seguras, em 

termos de 

conhecimentos 

básicos sobre 

critérios de 

análise 

documental,  

para a análise 

documental dos 

registros diários 

mais comuns. 

30 dias (a 

partir de 

26/04/2021). 

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

Plano de Trabalho nº 72/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  DART CLEA RIOS ANDRADE ARAÚJO 

Cargo efetivo PEDAGOGA 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 SETOR DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAM SUMICA CARNEIRO REIS 

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 
                  3° Parcela 

Período 
Início: 28 /06 /_2021__ 

 Fim:    07/07/2021 

Férias                   1° Parcela  
Período 

Início:  08_/_07/2021____ 

 Fim: 23/07/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Consolidar os dados 
de matrículas que 
foram realizadas na 
Bahia no  período 
de fevereiro a abril.  

A Consolidação 
de dados.  

Maio a junho  

2º Acompanhar 
diariamente o e-
mail 
dart@unilab.edu.br, 
com vistas a 
responder 
perguntas e sanar 
dúvidas, prestar 
encaminhamentos, 
resolver demandas 
da Prograd, de 

A Manter a 
comunicação 
com o público 
em geral, 
interno e 
externo. 

Maio a junho  
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alunos e solicitar 
informações. 

3º  
Participacao  da 
Semana 
Universitária.  

A   Maio a junho  

4º   
Realizar pre 
matrícula do edital 
de terminalidades 
(remanescentes) 

       A Realização de 
pre matrículas.  

Maio   

5º Realizar pré-
matrícula das  
Listas de espera - 
SISU 2021.1 

A Realizacao de 
pre matrículas. 

 Maio  

6º Elaborar relatórios 
gerais do Setor de 
Graduação. 

P Consolidar os 
dados de pré-
matriculas  dos  
inscritos, de 
vagas 
ofertadas e 
outros por 
edital) 

  Junho  

7º Manter contato 
com a coordenação 
da PROGRAD em 
relação aos 
assuntos comuns.  

P Manter uma 
comunicação 
constante e 
efetiva com a 
coordenação. 

Maio a junho  

8º Atendimento de 
outras demandas 
emergenciais, 
necessárias ao bom 
andamento das 
atividades dos 
Campus dos Malês 
da Unilab, de 
acordo com 
determinação da 
Diretoria do 
Campus, bem como 
da Gestão Superior 
da Unilab. 

 A Quantitativa Maio a junho  

9º      

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 73/2021 – Unidade Máxima: DCM – Diretoria do Campus dos Malês  

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  REINALDO PEREIRA DE AGUIAR 

Cargo efetivo SECRETÁRIO EXECUTIVO Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Planejamento, 
e execução 

das ações  do 
V Festival das 
Culturas 2021 

 
 

A 

Preparação 
para o evento 

em junho e 
julho de 2021 

Maio a julho 
de 2021 

Preparar e 
executar ações do 

pré-festival e 
festival. 

2º  Acompanhar 
e executar 
ações da 

SEMUNI nos 
encontros de 

extensão 

 
A 

Preparação e 
execução de 

ações 

Maio a junho 
de 2021 

Preparar e 
executar ações 

para o evento em 
junho de 2021 

3º  Atendimento 
ao público 
através do       

e-mail 
eletrônico 

 
 

A 

Responder no 
mesmo dia 

todos e-mails 
recebidos 

Maio a julho 
de 2021 

 

4º  Desenvolver 
ações de 

 
 

A 

Analisar 
necessidades e 

desenvolver 

Maio a julho 
de 2021 
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extensão no 
Campus 

alguma ação 
de extensão 

5º  Ações de 
extensão pelo 

SIGAA, 
inclusive com 

fases de 
testes 

 
A 

Acompanhar 
as ações com 

auxílio 

Maio a julho 
de 2021 

 

6º  Ações de 
aniversário 
dos países 
membros 

 
 

A 

Acompanhar 
ações da 

comunidade 
neste sentido 

Maio a julho 
de 2021 

 

7º Assistência 
aos projetos 
com diálogo 

sobre dúvidas 

 
A 

Acompanhar 
as dúvidas e 

anseios dos/as 
coordenadores 

/ as 

Maio a  julho 
de 2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 74/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês_  

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  Norberto Geraldo Lima Magalhães 

Cargo efetivo Técnico 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 Relações Institucionais - SERINST 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Mírian Sumica Carneiro Reis  

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 

priorid

ade 

Atividade 

Natureza 

da 

atividade 

 

Meta de 

desempenho 

Período para atingimento 

da meta 

Observaç

ão 

1º Atender as demandas 
oriundas do acolhimento e 
recepção dos estudantes 
estrangeiro, bem como, 
apoio, orientação e 
acompanhamento da 
documentação de 
renovação de vistos; 

A 24 horas 

úteis. 

Orientar demandas e 

fomentar regularizados 

os documentos dos 

estudantes 

internacionais, 

mensalmente. 

 

2º Interlocução com outros 

setores institucionais que 

demandem ações/atividades 

de correlação direta ou 

indireta com a Serinst. 

A 48 horas 
úteis 

Reportar, encaminhar e, 
ou orientar em 48 horas 
úteis a partir da ciência 
das situações 
demandadas. 
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3º Assistir à Coordenação de 
Cooperação na elaboração 
das políticas e diretrizes 
específicas de atuação da 
Divisão no tocante aos 
convênios e acordos de 
cooperação 

A 24 horas 
úteis 

Tornar célere as 
demandas de acordos e 
convênios. 

 

4º Dar Suporte as demandas 
dos setores envolvidos no 
PAIE; 

A 24 horas 
úteis 

Tornar célere as 
demandas do PAIE. 

 

5º Estabelecer interlocução 
com agências bancária na 
cidade de São Francisco do 
Conde com a finalidade de 
abertura de conta para os 
estudantes ingressantes; 

A 24 horas 
úteis 

Tornar célere as 
demandas Pertinentes. 

 

6º      

7º      

8º      

9º      

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 75/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  THIAGO CAMPOS DOS SANTOS 

Cargo efetivo ADMINISTRADOR Carga horária semanal 40h/semanais 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade DIREÇÃO CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

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 Paternidade*** (estimativa) 
Período 

Início: 04/07/2021 

 Fim: 24/07/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Marcadas no sistema, mas 

condicionadas a data de nascimento Período 
Início: 22/07/2021 
Fim: 31/07/2021 

do meu filho.  

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 Atendimento  A Atender com prontidão, 
de forma a esclarecer os 
questionamentos, 
dúvidas e solicitações 
apresentadas pelo 
servidores. 

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda. 

 

2º Gerenciamento 
de processos 
recebidos e 
expedidos 

P Acompanhar as entradas 
e sápidas de processos 
da unidade célere, 
auxiliando no pronto 
atendimento das 
demandas solicitadas. 

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda 

 

3º Recepção de 
novos servidores 

A Cadastramento no 
SIAPE, SIGRH e SEI 

Logo após a 
publicação da 
nomeação no 
DOU 

 

4º Alterações de 
dados cadastrais 

A Cadastro de 
dependentes; Alterações 
pessoais, Alterações de 
conta-salário 

Até o 
fechamento 
da folha 

 

5º Controle de 
Folha de 
Frequência 

P Acompanhamento 
mensal dos registros dos 
servidores. Análise do 

Atividade 
mensal 
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correto preenchimento 
e envio para SecSgP. 

6º Reuniões do GT – 
PDI 

A Deliberações diversas Semanais  

7º Reuniões do GT – 
Consolidação e 
revogação de 
atos normativos 

A Deliberações diversas Semanais  

8º Reuniões do GT - 
CIS 

A Deliberações diversas Mensalmente  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 76/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  MÁRCIO EDUARDO DE LIMA VALVERDE 

Cargo efetivo SECRETÁRIO EXECUTIVO 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 SETOR DE GRADUAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAM SUMICA CARNEIRO REIS 

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 
                  3° Parcela 

Período 
Início: 28 /06 /_2021__ 

 Fim:    07/07/2021 

Férias                   1° Parcela  
Período 

Início:  08_/_07/2021____ 

 Fim: 23/07/2021 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento da 

meta 
Observação 

1º Consolidar os dados 
de matrículas que 
foram realizadas na 
Bahia no  período 
de fevereiro a abril.  

A Consolidação 
de dados.  

Maio a junho  

2º Acompanhar 
diariamente o e-
mail 
marciovalverde@un
ilab.edu.br, com 
vistas a responder 
perguntas e sanar 
dúvidas, prestar 
encaminhamentos, 
resolver demandas 
da Prograd, de 

A Manter a 
comunicação 
com o público 
em geral, 
interno e 
externo. 

Maio a julho  
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alunos e solicitar 
informações. 

3º  
Comissão Gestora  
da Semana 
Universitária.  

A  janeiro a julho  

4º   
Realizar pre 
matrícula do edital 
de terminalidades 
(remanescentes) 

       A Realização de 
pre matrículas.  

Maio   

5º Realizar pré-
matrícula das  
Listas de espera - 
SISU 2021.1 

A Realizacao de 
pre matrículas. 

 Maio  

6º Elaborar relatórios 
gerais do Setor de 
Graduação. 

P Consolidar os 
dados de pré-
matriculas  dos  
inscritos, de 
vagas 
ofertadas e 
outros por 
edital) 

  Junho  

7º Manter contato 
com a coordenação 
da PROGRAD em 
relação aos 
assuntos comuns.  

P Manter uma 
comunicação 
constante e 
efetiva com a 
coordenação. 

Maio a julho  

8º Atendimento de 
outras demandas 
emergenciais, 
necessárias ao bom 
andamento das 
atividades dos 
Campus dos Malês 
da Unilab, de 
acordo com 
determinação da 
Diretoria do 
Campus, bem como 
da Gestão Superior 
da Unilab. 

 A Quantitativa Maio a julho  

9º      

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 77/2021 – Unidade Máxima: Campus dos Malês 

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 Jonatas Marques Oliveira dos Santos 

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 ( ) FG-4 ( x ) 

Não ocupante ( ) 

Unidade Setor de Serviços Operacionais 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome Luis Claudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de afastamento  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de Licença  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Tipo de Licença  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Férias 
x 

Período 
Início: 31/05/2021 

 Fim: 09/06/2021 

Férias  
Período 

Início: / /   
 Fim: / /   

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

  
Período 

Início: / /   

  

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( ) 

Revezamento ( x ) 
 
 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao SEI. 
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo 

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
Meta de 

desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 

 

Observação 

1º Instrução processual 
para contratação de 
serviços de 
Manutenção Predial 

P Finalizar 
processo e 
encaminhar para 
fase de licitação 

18/05/2021  

2º Instrução processual 
para contratação de 
serviços de 
Terceirização de Mão 
de obra 

P Finalizar 
processo e 
encaminhar para 
fase de licitação 

30/04/2021  

3º Encaminhamento de 
Notas Fiscais 
referentes a serviços 
de abastecimento 
veicular 

P Encaminhamento 
em tempo hábil 

Início de 
cada mês 
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4º Atividades pontuais 
referentes a Gestão 
Contratual 

A Executar ações 
que permitam 
melhor execução 
contratual 

Até 10 dias 
do 
surgimento 
da demanda 

 

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

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 78/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  Rita de Cássia Silva Mendonça 

Cargo efetivo Arquivista Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante( x) 

Unidade Divisão de Administração - Campus dos Malês 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luis Claudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: _ 

 Fim:       

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/____/______ 

 Fim: ___/____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/____/______ 

 _03___/____/______ 

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 
trabalhadosem 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  Membro do Rol 
de 
Responsáveis 
pela Gestão do 
Campus dos 
Malês. 
Atividade: 
Conformidade 
de Registro de 
Gestão 

 P e A   Análise 
diária(chequelist) 
dos documentos 
contábeis 
constantes nos 
processos de 
contratos 
diversos. 
Anexação dos 
processos 
analisados 

 Mensal 
De acordo com 
a demanda 

 
Portaria da Reitoria nº 
128 de 15 de abril de 
2021 

2º Gestão 
documental e 
informacional 

P e A  Trabalho 
contínuo 
Elaboração de 
minuta para a 
CPAD 

. 
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3º Processo de 
contrato dos 
Correios 
 
 
 
 

P 
 
 

 
  Não aplicável 
 

 
Não aplicável 
 
 
 
 
 
  
 

Processo em fase de 
finalização 

4º Membro do 
Comitê CGSEI. 
Atendimento 
das demandas 
administrativas 
e usuários. 

P e A  
Não aplicável 

 
 
Não  aplicável 

 
 
Por demanda 

5º Participação 
AFD (SGP) 
Gestão 
documental 
Cconduzir, 
gerenciar a 
equipe na 
classificação 
dos processos. 

 A l Novembro/2021 Duas vezes na semana 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 79/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  IANNA GABRIELLA DA ANUNCIAÇÃO SILVEIRA 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 30h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

NÃO OCUPANTE ( x ) 

Unidade SETOR DE LOGÍSTICA/CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome EDSON SOUZA SILVA 

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 Licença-Capacitação (*se aprovada 
pela SGP) Período 

Início: 01/07/2021 

 Fim: 28/09/2021 

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 Receber e analisar os 
processos referentes a 
solicitação de 
participação da UNILAB 
em IRPs de outros 
Órgãos 

P Cumprir todos 
os pré-requisitos 
legais e os 
estabelecidos 
pelo Órgão 
Gerenciador 
durante o prazo 
em que a IRP 
está aberta 

01 a 08 dias 
úteis a partir 
do 
recebimento 
do processo, 
a depender 
do prazo de 
encerramento 
da IRP 

 

2º Realizar os 
procedimentos 
referentes à solicitação 
de participação em IRP 
de outras UASGs no 
Comprasnet 
(manifestação de 

P Manifestar 
interesse e 
confirmar a 
participação 
dentro do prazo 
estabelecido 
pelo órgão 
gerenciador    

Manifestação 
de interesse: 
de 01 a 08 
dias úteis, a 
depender do 
prazo de 
encerramento 
da IRP 
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interesse e confirmação 
de participação) 

Confirmação 
de Interesse: 
02 dias úteis a 
partir da 
liberação 

3º Realizar 
cadastro/publicação de 
eventos de Licitação 
(Suspensão, Adiamento, 
Reabertura, entre 
outros) 

P Dar publicidade 
aos eventos que 
ocorram na 
licitação 

01 dia útil a 
partir do 
recebimento 
da solicitação 
da publicação 
do evento 

 

4º Analisar o parecer 
jurídico, responder os 
apontamentos 
pertinentes ao Edital, e 
fazer as devidas 
alterações, quando for o 
caso 

P Atualizar o Edital 
com os devidos 
atendimentos 
/esclarecimentos 
indicados pela 
Procuradoria 
Jurídica 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

Vale salientar que 
durante as fases 
interna e externa, se 
for verificada 
alguma 
inconsistência no 
Termo de 
Referência, o 
processo será 
devolvido para os 
devidos ajustes e 
quando o processo 
for devolvido, o 
prazo será 
reiniciado. 

5º Realizar 
cadastro/publicação do 
Edital de Licitação 

P Publicação da 
licitação no DOU 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

Prazo embutido na 
atividade 4, ou seja, 
este setor tem 15 
dias para realizar os 
ajustes e publicação, 
contudo, de acordo 
com as devolutivas 
necessárias dos 
outros setores 
envolvidos 

6º Encaminhar processo 
para Divisão de 
Licitações com CheckList 
de Publicação 

P Publicar a 
licitação dentro 
do prazo 
estipulado 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

Prazo embutido nas 
atividades 4 e 5, ou 
seja, este setor tem 
15 para ajustar 
edital; 
cadastrar/publicar a 
licitação e 
encaminhar 
processo ao 
pregoeiro 

7º Enviar e-mail para 
ASSECOM, solicitando a 
publicação do Edital no 
site institucional 

A Divulgação da 
licitação no site 
institucional na 
mesma data em 
que a licitação 

01 dia útil a 
partir da 
publicação 

Atividade a ser 
processada no 
mesmo dia de 
publicação no DOU 
(atividade em 
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foi publicada no 
DOU 

parceria com a 
ASSECOM) 

8º Atendimento/orientação 
às Unidades 
Demandantes utilizando 
e-mail/hangout 

A Sanar todas as 
dúvidas que 
estejam 
relacionadas às 
atividades do 
setor 

01 dia útil a 
partir da 
solicitação 

 

9º Cadastrar e analisar a 
Intenção de Registro de 
Preços (IRP), no caso de 
Sistema de Registro de 
Preços 

P Cumprir, sem 
falhas ou 
extensões de 
prazo, com a 
fase de Intenção 
de Registro de 
Preços 

20 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

As atividades 9 e 10 
são realizadas 
concomitantemente, 
ou seja, ambas 
iniciam e finalizam 
juntas 

10 Solicitar, dos 
participantes do 
Registro de Preços, a 
documentação 
necessária para a 
participação. Elaborar 
despacho com 
participantes, 
juntamente com o envio 
dos respectivos 
documentos para 
participação, se for o 
caso 

P Cumprir com os 
requisitos legais 
para aceitação 
de participantes 
(caso haja), bem 
como subsidiar 
com a 
consolidação do 
Termo de 
Referência 

20 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

As atividades 9 e 10 
são realizadas 
concomitantemente, 
ou seja, ambas 
iniciam e finalizam 
juntas 

11 Receber e analisar os 
processos referentes a 
licitações, verificando a 
necessidade, se for o 
caso, de adequar o 
Termo de Referência 

P Otimizar a 
elaboração do 
Edital e anexos 
em 
conformidade 
com a legislação 
vigente 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

 

12 Questionar a Unidade 
Demandante sobre 
aspectos técnicos 
pertinentes que 
constam na minuta de 
Edital 

P/A Otimizar a 
elaboração do 
Edital e anexos 
em 
conformidade 
com a legislação 
vigente 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

 

13 Elaborar o Edital e os 
demais anexos, de 
acordo com cada caso, 
conforme as legislações 
vigentes 

P Otimizar a 
elaboração do 
Edital e anexos 
em 
conformidade 
com a legislação 
vigente 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

Essa atividade está 
atrelada a 11 e a 12. 
Estes prazos correm 
concomitantemente, 
contudo a atividade 
13 só pode ser 
finalizada com o 
encerramento das 
atividades 11 e 12 
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14 Anexar a documentação 
pertinente ao processo 
(portarias, delegação de 
poderes, certificados e 
publicações do Edital) 

P Cumprir com 
todos os 
prérequisitos de 
instrução 
processual 

15 dias úteis a 
partir do 
recebimento 
do processo 
na SELOG 

Concomitante as 
atividades 12 e 13 

15 Realização de estudos, 
atualização de modelos, 
entre outras demandas 
de planejamento e 
atualização legais 
relacionadas as 
atividades do Setor 

P/A Emitir 
documento 
sobre o estudo 
solicitado 

Prazo variável 
(de 05 dias à 
30 dias úteis) 

Prazo a ser 
estipulado de 
acordo com a 
complexidade da 
atividade 

16 Atualização da agenda 
da SELOG e outras 
informações (quando 
solicitado) 

A Alimentar banco 
de dados 
relativos ao 
processo de 
licitação 

01 dia útil a 
partir da 
publicação da 
licitação 

 

 
17 
 

Atuar, quando 
solicitado, na orientação 
das unidades 
demandantes quanto a 
condução inicial da 
instrução processual, 
incluindo TR e pesquisa 
de mercado/preç os  

P Dirimir dúvidas 
acerca da fase 
de planejamento 
de contratações 

De 15 a 30 
dias, 
conforme 
fluxo 
processual 
para cada 
tipo de 
processo. 

 

18 Receber processos de 
contratação/aquisição 
sob ação da SELOG para 
análise da instrução 
processual e emissão de 
parecer de 
conformidade. 

P Proceder a 
verificação de 
conformidade e 
atendimento da 
legislação 
vigente, bem 
como solicitar 
correções 
necessárias. 

De 10 a 15 
dias, 
conforme a 
natureza e 
complexidad 
e do 
processo. 

 

19 Encaminhar processos 
licitatórios com lista de 
verificação, para 
continuidade do fluxo 
processual 

P Dar 
prosseguimento 
adequado aos 
processos de 
contratação, 
conforme fluxo 
institucional 

Até 3 dias 
úteis. 

 

20 Manter atualizados os 
arquivos de instruções 
normativas, decretos e 
demais legislações 
referentes a compras 
governamentais em 
âmbito federal. 

A Obedecer a 
legislação que 
rege a matéria a 
fim de 
implementá-la 
sempre que 
houver 
atualização e 
evitar retrabalho 

Ação 
contínua. 
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na readequação 
dos processos. 

 

Observação 1: Todas as metas de desempenho são qualitativas.  

Observação 2: Vale salientar que para as atividades que não exigem prazo estabelecido pela 

legislação, será dada prioridade com base na definição da gestão superior.  

Observação 3: As atividades descritas neste plano de trabalho são aquelas usuais, não sendo 

elencadas neste plano aquelas decorrentes de situações atípicas e/ou extraordinárias. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 80/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  VICENTE ARAÚJO SILVA FILHO 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade CAMPUS DOS MALÊS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atendimento Leitura e 
resposta aos 
e-mails 

A 100% das 
demandas 
solucionadas 

Semanalmente Alguns casos 
dependem de 
outras instâncias 
para solução 

2º Processos Abertura de 
processos 
diversos - 
colação de 
grau, 
certificados, 
diplomas etc 

P 100% das 
demandas 
solucionadas 

Semanalmente  

3º Contato com o 
Polo EaD 

Auxílio nas 
atividades de 
matrículas, 
defesas de 
TCC, 
requerimentos 

A 100% das 
demandas 
solucionadas 
ou 
encaminhadas 

Semanalmente Alguns casos 
dependem de 
outras instâncias 
para solução 

4º      
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5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

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 81/2021 – Unidade Máxima: CAMPUS DOS MALÊS  

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  LORENE CHAGAS BRITO 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome LUIS CLAUDIO  PEREIRA RIBEIRO 

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 MÉDICA 
Período 

Início: 09 /03 /2021 

 Fim: 09 / 09 /2021 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

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      

2º      

3º      

4º      

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

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 82/2021 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês  

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  Isabela Nascimento dos Santos 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  x ) 

Unidade Divisão de Administração / Campus dos Malês ( (DIAM/CM) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Luís Cláudio Pereira Ribeiro 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
x 

Período 
Início:  19/07/2021 

 Fim:   29/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X  ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º  Monitoramento 
da rotina 
administrativa do 
campus    

        A Manter contato 
frequente com 
os responsáveis 
pelas equipes de 
trabalho 
terceirizadas 

Frequente  

2º  Fiscalização 
técnica dos 
contratos 
administrativos    

        A Realizar 
atribuições 
exigidas pela 
função, de 
acordo com cada 
atividade. 

Até 10 dias 
de acordo 
com cada 
demanda 

 

3º  Encaminhamento 
de Notas Fiscais 
dos contratos       

        A Encaminhamento 
em tempo hábil 

mensal  

4º   Controlar saldo 
de empenho dos 
contratos       

       P Organizar e dar 
ciência a todos 

mensal  
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os setores 
relacionados 

5º  Participação no 
G.T.  que 
realizará exame, 
consolidação ou 
revogação de 
Atos Normativos        

         A Participar das 
reuniões 
convocadas e 
executar as 
demandas 
necessárias. 

Reuniões 
por 
demanda 
até a 
finalização 
dos 
trabalhos do 
grupo. 

 

6º Substituição da 
Secretária da 
Direção do 
Campus de 1 

A Realizar 
atribuições do 
cargo, de acordo 
com cada 
atividade e 
demanda. 

de 14 a 
22/06/2021 

 

9º      

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

Plano de Trabalho nº 83/2021 – Unidade Máxima: DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS - DCM 

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  Mírian Sumica Carneiro Reis 

Cargo efetivo Professora Carga horária semanal DE 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Diretoria do Campus dos Malês - DCM 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Roque do Nascimento Albuquerque 

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 
1ª parcela 

Período 
Início: 22/06/2021 

 Fim: 01/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto ( x ) 

Revezamento (   ) 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Planejamento 
junto aos setores 
administrativos de 
ações e contratos. 

P Melhor gestão das 
demandas de 
funcionamento do 
campus 

30 dias  

2º Pagamentos de 
contratos e 
ordens bancárias 
relativos ao 
funcionamento do 
campus 

P Permanência de 
regularidade fiscal 
do campus 

Semanal  

3º Acompanhamento 
de ações 
desenvolvidas 
pelos setores 

A Orientação e 
avaliação das 
ações 
desenvolvidas 
para permanente 
aprimoramento 

Quinzenal  

4º Apoio a ações 
realizadas em 
parceria com as 
Pró-reitorias 
Acadêmicas 

A Viabilidade de 
condições de 
pessoal e 
articulação com as 
coordenações 
para o 
desenvolvimento 
de ações 
acadêmicas 

Até 3 meses Esta atividade 
está 
condicionada às 
demandas 
apresentadas 
pelas Pró-
Reitorias 

5º Assinaturas de 
folhas de 

P Acompanhamento 
e gestão de 

Diariamente Atividades 
condicionada às 
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frequência, 
homologação de 
férias e avaliação 
de servidores 
efetivos 

pessoal técnico-
administrativo 

demandas de 
gestão de 
pessoas 

6º Participação do 
GT que elabora o 
PDI 

A Qualificação da 
participação do 
campus no PDI 
UNILAB, 
contribuindo para 
a sua redação 

Semanal A atividade 
ocorre 
semanalmente e 
deve se 
desenvolver ao 
longo de todo o 
ano de 2021 

7º Participação do 
CIEC 

A Representação do 
campus dos Malês 
no CIEC 

Semanal  

8º Participação das 
reuniões do 
Reitorado 

A Representação da 
gestão do campus 
junto à gestão 
superior 

Mensal Atividade 
condicionada à 
agenda indicada 
pela Chefia de 
Gabinete da 
Reitoria 

9º Participação de 
reuniões do 
CONSUNI e do 
CONAD 

A Representação do 
Campus dos 
Malês nos 
Conselhos 
deliberativos da 
Universidade 

Mensal  

10 Articulação de 
convênios e 
parcerias com 
entidades e 
instituições 
externas 

A/P Fortalecimento e 
qualificação da 
Universidade em 
Redes de 
cooperação 

Mensal  

11 Cumprimento de  
metas e 
recomendações 
de órgãos de 
controle, como a 
Auditoria interna 

P Tornar os 
processos 
gerenciados pelo 
campus ainda 
mais eficientes 
dentro dos 
critérios de 
legalidade 

Mensal  

12 Incentivo à 
capacitação de 
pessoal e de 
ações de saúde do 
servidor 

P Tornar o clima 
organizacional 
melhor e otimizar 
o desempenho 
dos setores 
administrativos 

90 dias  

13      
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UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

Plano de Trabalho nº 84 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês (DCM) 

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  Bruno Batista dos Anjos 

Cargo efetivo  Bibliotecário-documentalista  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  Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  Helka Sampaio Ramos 

Ocupante de CD 

ou FG 

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

NEJAMENTO INTERNORÇA 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   Perío
do 

Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de afastamento   Perío
do 

Início: / / 

 Fim: / / 

Tipo de Licença   Perío Início: / / 
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 do Fim: / / 

Tipo de Licença   Perío
do 

Início: / / 

   Fim: / / 

Férias  2ª parcela 2021 Período  Início: 19/07/2021 

 Fim: 23/07/2021 

Férias   Período  Início: / / 

 Fim: / / 

Outros tipos de  

ausências 

previstas em Lei  

 Período Início: / / 

 Fim: / / 

 

AMENTO 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  ( ) 

ANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO 
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Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho 

remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou parcial 

(dias trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto), para os próximos 

três meses, conforme descrição a seguir:  

 

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.  

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

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

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

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

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

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

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

aprovação da SGP. 

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

Ordem de 
prioridade  

Atividade Natureza 

da  

atividade 

Meta de   

desempenho 

Período para 
atingimento  

da meta 

Observação 

1ª Monitoramento do e-
mail do setor e do e-
mail institucional do 
servidor; leitura e 
resposta das 
mensagens 

A Administrar as 
solicitações dos 
usuários, com o 
intuito de 
atendê-las via 
e-mail e em 
tempo hábil 

Diariamente 
ou sob 
demanda 

 

2ª Recebimento de 
Depósitos Legais de 
TCCs e emissão de 
declarações dos 
discentes depositantes 

A Administrar os 

Depósitos 

Legais dos TCCs 

dos usuários 

formandos, 

dando 

prosseguiment

o aos processos 

de formação 

dos mesmos 

Diariament
e ou sob 
demanda 
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3ª Publicação dos TCCs 
depositados no 
Campus do Malês, 
principalmente os 
trabalhos referentes 
ao semestre 2020.1 

A Disponibilizar a 

produção 

científica da 

Unilab, 

especificament

e do Campus 

dos Malês, com 

o intuito de 

disseminar o 

conhecimento 

científico 

Diariament
e 

 

4ª Participação na 
organização da força-
tarefa para publicação 
de TCCs reprimidos 
dos campi do Ceará 

A Administrar a 

disponibilizaçã

o dos TCCs 

reprimidos dos 

campi do 

Ceará, 

verificando o 

trabalho de 

publicação no 

Repositório 

Institucional da 

Unilab durante 

a força-tarefa 

A partir de 
14/04/2021
. Data para 
término 
ainda 
indefinida 

 

5ª Apresentação de 

palestra sobre o 

Depósito Legal e 

Repositório 

Institucional da 

Unilab, dentro do 

evento do Sibiuni 

Plantão Tira-Dúvidas 

A 
Orientar a 
comunidade 
unilabiana sobre 
como realizar o 
Depósito Legal e 
como utilizar o 
Repositório 
Institucional da 
universidade 

1 dia, 
04/05/2021 

 

6ª Curso de 

aperfeiçoamento 

em “Tecnologia 

educacional, ensino 

híbrido e inovação 

pedagógica”, 180h, 

pela Universidade 

Federal do Ceará 

A Aprender novos 
conhecimentos 
relacionados ao 
trabalho na 
área 
educacional, 
diante da atual 
situação 
pandêmica 

3 meses, a 
partir de 
05/02/2021 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 
Plano de Trabalho nº 85 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  João Roberto da Silva Fiuza 

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  Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  Helka Sampaio Santos 

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

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO  
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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 Exercício 2021 Período Início: 28/ 06 / 2021 

 Fim: 11/ 07 /2021 

Férias  Período Início: / / 

 Fim: / / 

Outros tipos de 

ausências previstas em Lei 

 Período Início: / / 

 Fim: / / 

 

 

DES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADE 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  ( ) 

 
LANEJAMENTO INTERNO METAS DE DESEMPENHO 

PLANEJAMENTO INTERNO 

 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

Atividade Natureza 
da 
atividade 

Meta de  

desempenho 

Período 
para 
atingimento 

da meta 

Observação 

1ª Monitoramento 
do e-mail 
institucional e do 
servidor; leitura e 
resposta às 
mensagens. 

 
A Proporcionar o 

melhor atendimento 
possível de acordo 
com as necessidades 
dos usuários. 

 

Maio a Julho de 
2021 

 

2ª 
Curso 
Sistema 
Eletrônico 
de 
Informações 
- SEI! USAR 

A Conhecer e 
aprimorar os 
conhecimentos no 
Sistema. 

Maio a Julho de 
2021 

 

3ª Monitoramento de 
demandas do sistema 
de bibliotecas 
Pergamum e 
atendimento das 
mesmas. 

 
A 

Utilizar as 
ferramentas da 
tecnologia da 
informação para 
acompanhar as 
demandas do 
sistema de 
bibliotecas, 
colocando todas as 
ações em dias. 

 

Maio a Julho de 
2021 

 

4ª Assessorar 
remotamente 
atividades 
relacionadas às 
rotinas 
administrativas 
do setor. 

A Acompanhar e 
desenvolver todas 
atividades inerentes 
ao cargo TAE que 
competem para o 
Setor de Bibliotecas. 

Maio a Julho de 
2021. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL  

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020  

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 
Plano de Trabalho nº 86 – Unidade Máxima: Diretoria do Campus dos Malês 

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  

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Helka Sampaio Ramos 

Cargo efetivo  Bibliotecária-
Documentalista 

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  Biblioteca Setorial Campus dos Malês 

 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome  Mírian Sumica Carneiro Reis 

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

 

PLANEJAMENTO INTERNO  

FORÇA DE TRABALHO 
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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:  
/ / 

Tipo de Licença  Período  

Férias  Período  

Férias  Período  

Outros tipos de  

ausências previstas em Lei 

 Período Início: 
 / / 

 

Período 

Fim:  
 / / 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADE 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 DESEMPENHOPLANEJAMENTO INTERNO 

 
METAS DE DESEMPENHO 

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

(rr) 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.  

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

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

(uu) 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. 

(vv) Observação – elencar qualquer situação referente à meta. 
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Ordem de 
prioridade 

Atividade Natureza 
da 
atividade 

Meta de 

desempenho 

Período 
para 
atingimento 
da meta 

Observação 

1 
Monitorar os e-
mails 
institucionais: do 
setor e do 
servidor. 

A 
Administrar as 
solicitações dos 
usuários, com o 
intuito de atendê-
las via e-mail. 
Prazo máximo de 
72h para 
respostas. 

Diariamente de 
maio a julho de 
2021. 

 

2 
Criar e monitorar 
os trâmites dos 
processos do 
setor no SEI. 

P Atender as 
demandas 
solicitadas nos 
Processos. 

Por demanda.  

3 Participar da 
força-tarefa para 
publicação dos 
TCCs reprimidos 
nas Bibliotecas 
dos campi do 
Ceará. 
 

A Inserir a maior 
quantidade de TCCs 
reprimidos nas 
Bibliotecas dos campi 
do 
Ceará no Repositório 
Institucional. 

A partir de 
maio 2021, data 
para 
término ainda 
indefinida. 
 

  

4 Planejar 
aquisições 
diversas para 
2022 
relacionadas a 
Biblioteca 
Setorial do 
Campus dos 
Malês. 

A e P Alimentar as 
planilhas para 
aquisição de 
mobiliário e 
material 
bibliográfico 
relacionados a 
Biblioteca 
Setorial do 
Campus dos 
Malês. 

Maio a Julho 
de 2021 

 

5 Normalização 
do livro 
vinculado ao 
Projeto de 
Extensão 
Biblioteca 
Náutica na 
Baía de Todos 
os Santos. 

A Concluir os 
trabalhos 
relacionados ao 
Projeto de 
Extensão 
Biblioteca 
Náutica na Baía 
de Todos os 
Santos. 

Maio a Julho 
de 2021 
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6 
Curso Gestão de 
Equipes em 
Trabalho Remoto 
(EVG / ENAP) 

A Aprender novas 
ferramentas 
visando 
contribuir para 
melhorar os 
resultados da 
equipe nesses 
tempos de 
teletrabalho.  

Maio a Julho 
de 2021 

 

7 
Curso Gestão e 
Fiscalização de 
Contratos 
Administrativos 
(EVG / ENAP) 

A Aprender e 
atualizar sobre 
as legislações 
vigentes no que 
tange os 
contratos 
administrativos.  

Maio a Julho 
de 2021 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
Agradecemos o envio dos Planos de Trabalho de cada servidor (a) de sua

unidade!
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre maio a julho/2021

validados neste processo terão vigência até 31/07/2021.
3 - Lembramos que deverão preencher os planos de trabalho os

servidores técnicos-administrativos, independentemente de ocuparem
Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), e os docentes que
estejam ocupando CD e FG, sendo que o plano de trabalho destes devem
abranger tão somente à atividades administrativas inerentes ao cargo ou função
gratificada. Fica facultado o envio de plano de trabalho pelos demais docentes não
abrangidos na obrigatoriedade, inclusive os ocupantes de Função de
Coordenador de Curso (FCC).

4 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob
regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual para o trimestre agosto a outubro/2021.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, por remoção,
redistribuição ou qualquer outras forma de entrada, deverá ser feito novo plano de
trabalho individual e enviar neste mesmo processo.

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre maio a
julho, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da SGP (Anexo
II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a partir do
encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre até o prazo
final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

7 - O  vídeo de treinamento sobre o Plano de Trabalho
está disponível clicando AQUI.

8 - A Instrução Normativa SGP nº 8/2020 e os anexos editáveis estão
disponíveis clicando AQUI.

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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https://unilab.edu.br/instrucoes-normativas-sgp/
https://www.youtube.com/watch?v=BUl0gMBWDQc&feature=youtu.be
http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf


orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
15/06/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0292657 e o código CRC 48E66C03.
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