
ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: IEDS 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Ana Kátia de Sousa Braz 

Cargo efetivo Técnica de laboratóri/área Carga horária semanal  40 h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Mamede 

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 
Férias período de 4 dias 

Período 
Início: 09/02/2021 

 Fim:    12/02/2021 

Férias Férias período de 26 dias 
Período 

Início: 05/04/2021 

 Fim:    30/04/2021 

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 

priorid
ade 

Atividade 

Naturez
a da 

atividad
e 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º 

Atendimento às atividades 
administrativas da 

coordenação de compras e  
laboratórios do IEDS através 

do SEI 

P 

Prestação de 
serviço em horário  
estabelecido pela 

unidade 

01/02/2021 - 
30/04/2021 

 

2º 

Atendimento às atividades 
administrativas da 

coordenação de compras  
laboratórios do IEDS através 

do email 
institucional/telefone e 

presencial 

A 

Prestação de 
serviço em horário  
estabelecido pela 

unidade  

01/02/2021 - 
30/04/2021 

 

3º 
Atendimento aos docentes 

em aulas práticas de 
laboratório de graduação e 

A 
Acompanhar e 

auxiliar os 
docentes nas 

01/02/2021 - 
30/04/2021 
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pós-graduação vinculadas ao 
IEDS 

atividades 
laboratoriais e tirar 

dúvidas dos 
discentes 

4º 

Dar suporte às atividades 
administrativas de  

aquisições de  materiais 
consumíveis e permanentes 
de laboratórios vinculados a 
Comissão  Permanente  de  

Gestão  dos 
Laboratórios  Acadêmicos  

Compartilhados  da UNILAB 

A 

Construir Estudo 
Preliminar na 
aquisição de 

serviços 
continuados na 

UNILAB 
(Manutenção de 
equipamentos de 

laboratórios) 

03/02/2021 - 
08/03/2021 

 

5º 

Dar suporte às atividades 
administrativas  do CTINFRA 
(Laboratório Multiusuário de 
Pós-Gradução): dentre elas, 

estão aquisições de bens 
permanentes. 

A 

Construir Estudo 
Preliminar para 
aquisição de um 

bem permanente e 
participar em 

reuniões como 
membro da 
comissão de 

implantação do 
CTINFRA, vinculado 

à PROPPG 

01/02/2021 - 
31/03/2021 

 

6º 

Averiguar os 
processos (via SEI), 

atribuídos à gestão  de 
contratos na aquisição de 

materiais consumíveis 

P 

Acompanhar e 
verificar os fiscais 
na solicitação dos 
itens das Atas de 

registro de preços 
(SRP) juntos aos 

fornecedores  

01/02/2021 - 
08/02/2021 

 

7º 

Conferência de  materiais 
consumíveis e permanentes 

de laboratório relativos a 
fiscalização de contratos 

A 

Receber, conferir  e 
testar, de forma 

minuciosa, no 
intuito de detectar 
possíveis falhas nos 
materiais enviados 

e comunicar aos 
fornecedores  
responsáveis 

01/03/2021 
- 31/03/2021 

 

8º 

Assessorar na definição 
ou reestruturação de 

instalações laboratoriais do 
IEDS  

 

A/P 

Notificar a CIED 
(PROPLAN) as 
modificações  

necessárias aos 
laboratórios 

vinculados ao IEDS 

01/02/2021 - 
05/02/2021 

 

9º 

Assessorar na implantação 
de 

 laboratórios de cursos 
vigentes ou novos cursos do 

IEDS  

A/P 

Solicitar ao SPAU e 
averiguar  as 
reformas do  

laboratório de 
Geociências   

01/02/2021 - 
19/02/2021 
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10º 

Prestação das informações 
necessárias para a 

elaboração do Relatório de 
Gestão - 2020 da Unilab 

A 

Informar os dados 
relevantes em 

relação a 
implantação e 

implementação 
dos laboratórios do 
IEDS, à secretaria 

do IEDS 

01/03/2021 - 
31/03/2021 

 

11º 
Participação em reuniões 

por videoconferência pelos 
IEDS  

A 
Participar n0s 

períodos 
estipulados 

01/02/2021 - 
31/03/2021 

 

12º 
Confecção e  revisão de 

manuais de aulas práticas 
A 

Concluir a 
elaboração ou 

revisão do 
documento  

01/02/2021 - 
28/02/2021 

 

13º 

Elaboração e revisão 
de procedimentos 

operacionais padrões dos 
equipamentos 

A 

Concluir a 
elaboração e 

revisão do 
documento  

01/02/2021 - 
18/03/2021 

 

14º 
Participação em projetos 

de pesquisas e projetos de 
extensão  

A 

Acompanhar e 
auxiliar os 
docentes e 

discentes em suas 
demandas  

01/02/2021 - 
31/03/2021 

 

15º 
Participação em Webnair 
(capacitação do servidor) 

A 
Concluir no prazo 

estipulado 
01/02/2021 - 
31/03/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: IEDS 

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  Vinícius Lima da Silva 

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 SEACD-IEDS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (  ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atendimento às 
atividades 
acadêmicas gerais 
e de secretaria 
dos Cursos de 
Graduação do 
IEDS através do 
SEI 

P Prestação do 
serviço de forma 
integral no 
horário de 
trabalho 
estabelecido pela 
unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

2º Atendimento às 
atividades 
acadêmicas gerais 
e de secretaria 
dos Cursos de 
Graduação do 
IEDS através do e-
mail institucional 

A Prestação do 
serviço de forma 
integral no 
horário de 
trabalho 
estabelecido pela 
unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 
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3º Atendimento ao 
público em geral 
através dos canais 
estabelecidos 
pela unidade (e-
mail institucional 
e outros meios 
digitais) 

A Prestação do 
atendimento de 
forma 
satisfatória 
durante o 
horário de 
trabalho 
estabelecido pela 
unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

4º Apoio eventual às 
atividades 
administrativas 
relacionadas ao 
IEDS 

A Apoiar, quando 
necessário, as 
coordenações de 
graduação e pós-
graduação 
vinculadas ao 
IEDS 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

5º Prestação das 
informações 
necessárias para a 
elaboração do 
Relatório de 
Gestão - 2020 da 
Unilab 

P Concluir o 
levantamento 
das informações 
no prazo 
estipulado pelo 
setor 
demandante 

01/02/2021 
- 
12/02/2021 

 

6º Apoio na 
elaboração do 
Plano de Gestão 
2021 do IEDS  

A Contribuir com a 
elaboração do 
Plano de Gestão 
2021 do IEDS no 
que cabe à 
subunidade   

01/02/2021 
- 
31/03/2021 

 

7º Ao final de cada 
semestre realizar 
a distribuição das 
disciplinas do 
semestre 
seguinte nas salas 
disponibilizadas 
aos Cursos e 
posteriormente a 
reserva desses 
espaços no 
SISGEF. 

A Garantir a 
distribuição das 
disciplinas nos 
espaços que nos 
são 
disponibilizados 
a cada semestre. 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 

 

8º Nos dois 
primeiros dias do 
semestre vigente, 
receber as 
solicitações de 
ajustes. 
Posteriormente 
realizar o 
processamento 
manualmente 

A Realizar os 
Ajustes da forma 
mais célere 
possível, todavia 
o grande volume 
de pedidos e o 
fato de ser 
realizado 
manualmente 
torna o 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 
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desses ajustes, o 
que leva entre 
duas ou três 
semanas devido 
ao excessivo 
volume de 
pedidos de ajuste. 

procedimento 
demorado. 

9º Recebimento de 
pedidos e 
documentação 
para abertura de 
processos de 
aproveitamento 
de disciplinas 
cursadas. 

P Abrir processos 
via SEI para que 
sejam 
aproveitadas 
disciplinas 
cursadas em 
outros cursos da 
própria UNILAB 
ou de outras 
instituições de 
ensino superior. 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 

 

10º Abertura de 
processos de 
Aproveitamento 
de Disciplinas 
Cursadas, Colação 
de Grau, Colação 
de Grau Especial, 
Regime Especial, 
Pedido de 
Reingresso dentre 
outros. 

P Dar 
encaminhamento 
as demandas 
trazidas pelos 
discentes e que 
dependem de 
processos 
administrativos. 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 

 

11º Auxílio aos 
docentes nas 
mais diversas 
dementas 
relacionadas as 
atividades 
acadêmicas. 

A Auxílio aos 
docentes nas 
mais diversas 
dementas 
relacionadas as 
atividades 
acadêmicas. 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 

 

12º Atendimento dos 
discentes 
realizando a 
emissão de 
atestados de 
matrícula, 
histórico 
acadêmico, 
declaração de 
vínculo, 
declaração para 
renovação de 
visto junto a 
Policia Federal, 
esclarecimento 

A Atender as 
demandas dos 
discentes através 
da emissão de 
documentos. 

01/02/2021 
- 
31/03/2021 
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de dúvidas 
diversas e tec. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020 

Plano de Trabalho nº 14/2021 – Unidade Máxima: IEDS 

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  Gilmar Rosado Pires 

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 IEDS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

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: 01/03/2021 

 Fim: 26/03/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto. 

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

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

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

SEI. 

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.  

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atendimento 
remoto-home 
office, às 
atividades 
administrativas do 
PGEA, via canal 
digital Whatsapp 
IEDS 

A Prestação do 
serviço em 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

2º Atendimento 
remoto-home 
office, às 
atividades 
administrativas de 
apoio ao MASTS-

A Prestação do 
serviço em 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

Documento Gilmar Pires (retificado) (0238329)         SEI 23282.001262/2021-19 / pg. 11



IEDS através do e-
mail institucional 

3º Atendimento 
remoto-home 
office de apoio à 
Coordenação do 
PGEA através dos 
canais 
estabelecidos pela 
unidade: e-mail 
institucional e 
whatsapp IEDS 

A Prestação de 
atendimento 
de apoio em 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

4º Atendimento 
remoto-home 
office aos 
Docentes do 
PGEA- IEDS 

A Atendimento 
eventual em 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

5º Atendimento 
remoto-home 
office aos 
Discentes do 
PGEA- IEDS 

A Atendimento 
eventual em 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

6ª  Ajuste de turmas 
do PGEA para o 
semestre vigente 
junto ao SIGAA 

A Realizar o 
ajuste de 
todas as 
turmas 
necessárias 

01/02/2021 
– 
28/02/2021 

 

7ª  Elaboração das 
atas das reuniões 
do PGEA 
(Colegiado) 

A Elaborar as 
atas de todas 
as reuniões do 
Colegiado  

01/02/2021 
– 
30/04/2021 

 

8ª  Cadastro dos 
alunos 
ingressantes em 
2020.2 na 
Plataforma 
SUCUPIRA 

A Realizar o 
cadastro no 
prazo  

08/02/2021 
– 
12/02/2021 

 

9ª  Ajuste de 
matrícula do 
PGEA 

A Executar o 
ajuste na 
matrícula 
2020.2 dos 
solicitantes  

08/02/2021 
– 
11/02/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: REITORIA  
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  GEORGE LEITE MAMEDE 
Cargo efetivo PROFESSOR ASSOCIADO Carga horária semanal 40h 
Ocupante de CD ou 
FG 

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

Unidade IEDS 
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  
Ocupante de CD ou 
FG 

CD-1 ( X )  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 (   ) 
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 Gestão de processos 
administrativos e de 
pessoal da unidade 
acadêmica 

P Garantia de celeridade 
na tramitação dos 
processos com base 
nos prazos e fluxos 
regulamentados 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 

 

2º Supervisão das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

A Controle da carga 
horária dos servidores 
do instituto 
distribuídas em ações 
de ensino pesquisa, 
extensão e atividades 
administrativas 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 

 

3º Constituição de 
comissões ou grupos 
de trabalho, expedição 

P Gestão dos serviços 
administrativos da 
unidade acadêmica e 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
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de portarias e 
declarações. 

regulamentação em 
portarias 

4º Presidência do 
Conselho da Unidade 
Acadêmica 

A Garantia de fluxos de 
processos 
institucionais com a 
anuência do Conselho 
da Unidade 
Acadêmica 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 

 

5º Atendimento ao 
público em geral 
através dos canais 
estabelecidos pela 
unidade (e-mail 
Institucional e outros 
meios digitais) 

A Atendimento pleno 
das demandas 
recebidas pelos 
diferentes setores 
internos e externos 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 

 

6º Reuniões de 
planejamento (modelo 
remoto, por 
videoconferência) 

A Planejamento e 
encaminhamentos de 
ações para o 
desenvolvimento 
institucional 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 

 

7º      
8º      
9º      
10      
11      
12      
13      
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima: IEDS 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Lucas Lucena 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 ( X ) 

Não ocupante (   ) 

Unidade SEADM-IEDS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

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: 01/03/2021 

 Fim: 26/03/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atendimento às 
atividades 
administrativas 
gerais e de 
secretaria do IEDS 
através do SEI 

P Prestação do 
serviço de 
forma integral 
no horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

2º Atendimento às 
atividades 
administrativas 
gerais e de 
secretaria do IEDS 
através do e-mail 
institucional 

A Prestação do 
serviço de 
forma integral 
no horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

3º Atendimento ao 
público em geral 
através dos canais 

A Prestação do 
atendimento 
de forma 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 
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estabelecidos pela 
unidade (e-mail 
institucional e 
outros meios 
digitais) 

satisfatória 
durante o 
horário de 
trabalho 
estabelecido 
pela unidade 

4º Realização das 
atividades de 
secretaria do 
Conselho do IEDS 

A Acompanhar 
de forma 
integral as 
atividades de 
secretaria do 
CIEDS 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

5º Participação nas 
reuniões do 
Conselho do IEDS 
como membro 
titular 

A Participar das 
reuniões do 
CIEDS 
representando 
a categoria 
TAE do 
instituto 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

6º Apoio eventual às 
atividades 
acadêmicas 
relacionadas aos 
cursos de 
graduação e pós-
graduação do 
IEDS 

A Apoiar, 
quando 
necessário, as 
coordenações 
de graduação 
e pós-
graduação 
vinculadas ao 
IEDS 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

7º Prestação das 
informações 
necessárias para a 
elaboração do 
Relatório de 
Gestão - 2020 da 
Unilab 

P Concluir o 
levantamento 
das 
informações 
no prazo 
estipulado 
pelo setor 
demandante 

01/02/2021 
- 
12/02/2021 

 

8º Elaboração do 
Relatório de 
Gestão - 2020 do 
Instituto de 
Engenharias e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

A Concluir a 
elaboração do 
documento no 
prazo 

01/02/2021 
- 
30/04/2021 

 

9º Apoio na 
elaboração do 
Plano de Gestão 
2021 do IEDS  

A Contribuir 
com a 
elaboração do 
Plano de 
Gestão 2021 
do IEDS no 
que cabe à 
subunidade   

01/02/2021 
- 
31/03/2021 
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10 Acompanhamento 
do Processo 
Eleitoral para 
Coordenador e 
Vice-Coordenador 
do Colegiado do 
Curso de 
Engenharia de 
Energias  

P Prestar apoio 
de secretaria à 
comissão 
responsável 
pelo processo 
eleitoral 

01/02/2021 
- 
25/02/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  CARLOS MAGNO BEZERRA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 

Cargo efetivo TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FÍSICA Carga horária semanal 40hs 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X  ) 

Unidade Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede  

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: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Carlos Magno (0232447)         SEI 23282.001262/2021-19 / pg. 20



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 

Preparação/Organização das 
bancadas e equipamentos 

para as aulas práticas de Física 
que ocorrerão de forma 

híbrida(presenciais/gravações) 
nos Laboratórios de Física. 

A 

Antecipar o 
preparo/organização 

das práticas na 
semana anterior à 

da aula. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
 

2º 

Auxiliar os professores na 
utilização de equipamentos 
dos Laboratórios de Física, 

bem como na montagem das 
práticas. 

A 
Testar/verificar as 

práticas na semana 
anterior à da aula. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
 

3º 

Participação de reuniões 
virtuais com a Direção/IEDS 

ou órgão colegiado de 
curso/IEDS para tratar de 

A 

Organização e 
planejamentos das 
aulas, cronograma, 

horários, etc. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
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pautas de interesse dos 
laboratórios do IEDS. 

4º 
Revisão dos manuais de 

práticas dos Laboratórios de 
Física do IEDS. 

A 

Revisar as práticas 
com até uma 
semana de 

antecedência. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
 

5º 

Auxiliar na elaboração de 
novas práticas dos 

Laboratórios de Física do 
IEDS. 

A 

Aumentar o número 
de aplicações dos 
equipamentos de 

Laboratório de Física 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
 

6º 

Atendimento virtual (através 
de celular, e-mail institucional, 

Sistemas SIG Unilab, SEI e 
redes sociais) para 

esclarecimento de dúvidas, 
registro de demandas ou de 

solicitações, afins às 
atividades dos Laboratórios de 

Física. 

A 
Dar celeridade às 

referidas demandas. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
 

7º 

 
Manutenção básica dos 

equipamentos dos 
laboratórios. 

 

A 
Manter o bom 

funcionamento dos 
equipamentos. 

3 meses 
(Fevereiro a 

Abril). 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima: IEDS 

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  SIMONE CRISTINA FREITAS DE CARVALHO 

Cargo efetivo TECNICO DE LABORATÓRIO/QUIMICA 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 INSTITUTO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - IEDS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome GEORGE LEITE MAMEDE 

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:  05/04/2021 

 Fim: 20/04/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

Revezamento ( X ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 
Natureza da 

atividade 
 

Meta de 
desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 
Observação 

1º Atendimento de 
solicitações por e-
mail/telefone. 
 

A Responder 
dentro do 
prazo de 24 
horas 

Diário 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

 

2º Participação em reuniões 
por videoconferência  

A Participar 
sempre que for 
solicitado. 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

 

3º Participação em projetos 
de pesquisas e extensão. 

A Participação de 
reuniões e está 
disponível para 
atender as 
solicitações 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

 

4º Revisão de roteiro de 
aulas práticas e 
procedimento 

A Atender dentro 
do prazo 
solicitado 

Semanal 
(01.02.2021 
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operacionais padrão das 
aulas práticas de 
laboratório;  
 

– 
30.04.2021) 

5º Atualização e elaboração 
de procedimentos 
operacionais padrões dos 
equipamentos; 
 

A Atender dentro 
do prazo 
solicitado 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

 

6º Suporte as atividades 
administrativas, 
relacionadas a aquisição 
de materiais de 
laboratório, como: 
reagentes, vidrarias, 
equipamentos, etc. 

A Atender dentro 
do prazo 
solicitado 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

Por demanda 

7º Assessorar na definição 
ou reestruturação de 
instalações laboratoriais e 
no planejamento de 
futuros laboratórios, que 
incluem o levantamento 
de materiais e 
equipamentos; 
 

A Atender dentro 
do prazo 
solicitado 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

Por demanda 

8º Acompanhamento dos 
processos via SEI 
atribuídos a servidora. 

P Verificar os 
processos e dá 
seguimento às 
demandas 

Diário 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 

 

9º Cursos de capacitação A Concluir dentro 
do período 
previsto 

Trimestral 
(01.02.2021 

– 
30.04.2021) 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 – Unidade Máxima: IEDS   

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  Caike Damiao Nascimento Silva 

Cargo efetivo Técnico em Eletroeletrônica Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

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 

Preparação e organização 
das bancadas e 

equipamentos para as 
aulas práticas da área 

Elétrica/Eletrônica. 

A 

Preparar as 
práticas 

até o dia anterior 
da aula, para que 
não haja prejuízo 
ao cronograma 

letivo. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

2º 

Auxiliar docentes e 
discentes na utilização de 

equipamentos dos 
laboratórios da área 
Elétrica/Eletrônica. 

A 

Possibilitar o bom 
uso dos 

equipamentos para 
que não ocorram 

incidentes. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

3º 
Atendimento de 

solicitações relativas aos 
laboratórios da área 

A 

Responder 
dentro do 

prazo de 24 
horas. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
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Elétrica/Eletrônica por e-
mail e/ou telefone. 

4º 

Suporte técnico em 
projetos de pesquisa, 

iniciação científica, TCCs e 
dissertações. 

A 

Tornar possível o 
desenvolvimento 

dos projetos 
dentro dos prazos 

estabelecidos. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

5º 

Suporte na revisão de 
roteiros de aulas práticas 

da área 
Elétrica/Eletrônica. 

A 
Atender dentro do 
prazo solicitado. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

6º 

Suporte às atividades 
administrativas, 

relacionadas a aquisição 
de materiais de 

laboratório, como: 
equipamentos, 

instrumentos de medição, 
bancadas didáticas, 

componentes de 
consumo etc. 

A 
Atender dentro do 
prazo solicitado. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

7º 

Assessorar na definição 
ou reestruturação de 

instalações laboratoriais e 
no planejamento de 

futuros laboratórios, que 
incluem o levantamento 

de materiais e 
equipamentos. 

A 
Atender dentro do 
prazo solicitado. 

01/02/2021  
-  

30/04/2021 
 

8º 

Realização de testes e 
manutenções preventivas 

nos equipamentos de 
laboratórios da área 
Elétrica/Eletrônica. 

A 

Manter o bom 
Funcionamento 

dos 
equipamentos. 

01/02/2021  
- 

 30/04/2021 
 

9º 
Acompanhamento dos 

Processos (atribuídos) via 
SEI. 

P 

Verificar os 
processos e dar 
seguimento às 

demandas. 

01/02/2021  
- 

30/04/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 – Unidade Máxima: IEDS  

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  Rafael Silva do Nascimento 

Cargo efetivo Técnico de Laboratório/Eletrônica Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

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 

Montagem e preparação 
dos laboratórios para a 

aplicação das aulas práticas 
da área Elétrica/Eletrônica 

A 

Realizar a montagem 
dos equipamentos, e 
matérias que serão 

feitos até o dia 
anterior da aula, para 
não ocorrer prejuízos 

na aula prática 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

2º 

Auxílio aos docentes para o 
uso dos materiais do 
laboratório da área 
Elétrica/Eletrônica 

A 

Manter o 
funcionamento dos 

materiais e 
equipamentos para o 

uso do docente, 
quando necessário 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

3º 
Atendimento as solicitações 
referentes aos laboratórios 

A 
Responder as 

solicitações dentro do 
prazo de 24 horas 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
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de Elétrica/Eletrônica via e-
mail e/ou telefone 

4º 

Suporte nas atividades 
administrativas referente a 
aquisição de materiais de 

laboratório 

A 
Atender dentro do 

prazo solicitado 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

5º 
Auxílio e suporte técnico 
em projetos de pesquisa, 

TCCs e dissertações 
A 

Desenvolver os 
projetos dentro dos 

prazos definidos 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

6º 

Realizar testes e 
manutenções corretivas, e 

preventivas nos 
equipamentos do 

laboratório. 

A 
Manter o 

funcionamento dos 
equipamentos. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

7º 

Acompanhar possíveis 
reestruturações de 

laboratórios e 
planejamento de novos 

laboratórios. 

A 
Atender dentro do 

prazo que foi 
solicitado 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

8º 
Acompanhamento dos 

processos via SEI 
P 

Verificar os processos 
atribuídos, e dar 
seguimento as 

demandas solicitadas. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 – Unidade Máxima: IEDS  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Antonio Wallace Neres da Silva - SIAPE: 2212937 

Cargo efetivo 
Técnico de Laboratório em 
Eletrônica 

Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante( X ) 

Unidade Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome George Leite Mamede 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (   ) 

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 
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 

priorida
de 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 
Período para 
atingimento 

da meta 

Observ
ação 

1º 

Preparação/organização das 
bancadas/equipamentos 
para as aulas práticas da 
área Elétrica/Eletrônica. 

A 

Preparar as práticas até o 
dia anterior da aula, para 
que não haja prejuízo ao 

cronograma letivo. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

2º 

Auxiliar docentes/discentes 
na utilização de 

equipamentos dos 
laboratórios da área 
Elétrica/Eletrônica. 

A 
Possibilitar o bom uso dos 

equipamentos para que 
não ocorram incidentes. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

3º 

Suporte técnico em projetos 
de pesquisa, iniciação 

científica, TCCs e 
dissertações, bem como 

outras atividades de 
pesquisa. 

A 

Tornar possível o 
desenvolvimento dos 
projetos dentro dos 

prazos estabelecidos. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
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4º 

Planejamento de atividades 
juntamente com a equipe 
técnica dos laboratórios, 
objetivando a troca de 

informação e o 
planejamento de atividades. 

A 

Reunião 
(remota/presencial) com 

a equipe técnica (ao 
menos 2 vezes por 

semana) para discutir 
divisão de tarefas e 

atualização de 
informações. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

5º 

Atividades administrativas, 
tais como: listagem de 

materiais/componentes, 
verificação da previsão 

orçamentária, e 
planejamento de compras 

futuras (licitação, cotação de 
materiais/equipamentos). 

A 

Manter a boa 
preservação dos 

materiais de laboratório. 
Atender dentro do prazo 

solicitado/planejado. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

6º 

Elaboração/edição/revisão 
dos roteiros das práticas dos 
laboratórios e dos manuais 

de utilização dos 
equipamentos dos 

laboratórios. 

A 
Manter a boa execução 

das aulas práticas de 
laboratório. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

7º 

Realização de testes e 
manutenções preventivas 

nos equipamentos de 
laboratórios da área 
Elétrica/Eletrônica. 

A 
Manter o bom 

Funcionamento dos 
equipamentos. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

8º 

Assessorar na definição ou 
reestruturação de 

instalações laboratoriais e no 
planejamento de futuros 

laboratórios, que incluem o 
levantamento de materiais e 

equipamentos. 

A 
Atender dentro do prazo 

solicitado. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

9º 
Acompanhamento dos 

Processos (atribuídos) via 
SEI. 

P 
Verificar os processos e 

dar seguimento às 
demandas. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
 

10º 
Outras atividades 

técnicas/administrativas 
indefinidas. 

A/P 
Atender dentro do prazo 

solicitado/planejado. 

01/02/2021 
- 

30/04/2021 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

Processo nº 23282.001262/2021-19

Senhor (a) Dirigente de Unidade,
 
1 - A análise dos Planos de Trabalho contidos neste processo resultou:

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individual validados neste processo

terão vigência até 30/04/2021.
3 - 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, seguindo as orientações do item 4 deste despacho quanto
à forma de envio.

4 - Ao identificar a necessidade de alteração do (s) plano (s) de trabalho
individual (is) enviado (s) deverá ser feito novo plano de trabalho, seguindo a
sequência numérica dos planos de trabalho de sua unidade neste mesmo processo.
Isto é, não deve repetir o número do plano de trabalho já enviado anteriormente.

5 - Caso haja ingresso de novo servidor em sua unidade, deverá ser feito
o plano de trabalho individual e enviar neste mesmo processo, seguindo as
orientações do item 4 deste despacho quanto à forma de envio.

6 - A Avaliação dos Resultados obtidos com as metas estipuladas
no plano individual de trabalho deverá ser feito pela chefia imediata do servidor até
dia 04/05/2021 por meio do documento Anexo II – Relatório de plano de trabalho –
2 docx. disponível na página da SGP no site da Unilab, em "Normas e
Procedimentos/Instruções Normativas", neste mesmo processo SEI.

7 - As orientações sobre o preenchimento do Plano de Trabalho estão
disponíveis clicando AQUI.

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

9 - Por fim, este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que
haja novas orientações.

 
Atenciosamente,
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http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/SEI_23282.411678_2020_521.pdf
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


Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
09/02/2021, às 19:44, 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 0239231 e o código CRC 01881675.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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