
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 01/2021

Unidade Máxima: Pró-reitoria de Relações Institucionais e Internacionais

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.
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DADOS DO SERVIDOR

Nome Robério Nery da Silva

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária
semanal 40h

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante ( )

Unidade Assessoria de Relações Públicas e Assuntos Internacionais

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Artemisa Odila Candé Monteiro

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
Fim:

/ /

Tipo de Licença Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Férias

Exercício 2021 – 1ª parcela

Período

Início:
24/05/2021

Fim:
04/06/2021

Férias Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início:
/ /

Fim:
/ /
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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade

Atividade Natureza
da atividade Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º

Construir e lançar site
institucional da
Prointer.

A
Site pronto e
disponível no
domínio da Unilab.

8 semanas –

2º

Produzir publicações e
fazer a gestão de
conteúdo do site da
Prointer.

A

Calendário de
publicações definido,
indicando ao menos
uma nova publicação
semanal, além do
conteúdo que será
divulgado por
demanda da

4 semanas
(a partir do site

lançado)
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pró-reitoria.

3º

Planejar e executar
calendário trimestral de
publicações para as
mídias sociais da
Prointer: Instagram e
Facebook.

A

Calendário de
publicações definido,
indicando ao menos
12 novas publicações
para o período.

12 semanas

4º

Contribuir com o
planejamento e liderar
a execução
operacional da Mesa
redonda "Mobilidade
internacional remota",
dentro da Semana
Universitária.

A

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

3 semanas

5º

Contribuir com o
planejamento e liderar
a execução
operacional da Roda
de conversa "Unilab na
minha trajetória:
experiência de
egressos
internacionais ",
dentro da Semana
Universitária.

A

Evento assíncrono
gravado e exibido,
além de documento
de síntese arquivado.

3 semanas

6º

Supervisionar o
estágio curricular de
dois estudantes de
Administração Pública
e fazer a gestão de
suas atividades.

A

Registro de
frequência feito e
participação deles no
planejamento e na
execução de projetos
do setor.

8 semanas
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 02/2021 – Unidade Máxima:

O número do plano de trabalho é sequência numérica a partir de “01” e deve
ser apenas uma numeração para cada plano de trabalho no âmbito da unidade
máxima.

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

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

Nome
Segone Ndangalila Cossa

Cargo efetivo
Professor do Magistério
Superior Carga horária

semanal: 40h

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante ( )

Unidade
DPINTER – PROINTER UNILAB

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Artemisa Odila Cande Monteiro

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
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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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza da
atividade Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º
Entregar o
produto final
e
subproduto
final do GT
(minuta de
resolução)
sobre

A Organização
de GT,
reuniões
debates com
diferentes
interveniente
s do
processo de

3 meses A minuta foi
finalizada
recentemente. As
agremiações dos
estudantes
internacionais e
os membros
portariados no GT
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políticas de
acolhimento
e
acompanha
mento dos
estudantes
internacionai
s na
UNILAB.

acolhimento
e
acompanha
mento do
estudante
internacional
em torno da
proposta de
minuta de
resolução;

2.
Envio de
uma
proposta de
minuta de
resolução ao
Consuni

precisa organizar
os verbetes e os
subprodutos do Gt

2º
Consolidar o
Projeto
Capoeira

A Realização
de 3
reuniões
entre
ABC/MRE,
UNILAB e
SECPLP
para ajustar
os objetos,
metas,
indicadores,
orçamento
do projeto
capoeira

3 meses

3º
Dar
continuidade
ao Projeto
RIPEs, fase
II

A Realização
do  2º
Webinário
entre os
pontos focais
do projeto
Ripes e
reuniões
técnicas
entre o
SECPLP,
ABC/MRE e
a
coordenação
do projeto -
UNILAB

3 meses

4º Acompanhar
o Projeto
Consan

A, P Forneciment
o de suporte
administrativ
o à
coordenador
a do projeto
Consan

3 meses
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5º Dar
continuidade
à política de
internacional
ização da
UNILAB
através de
parceria com
Instituto de
medicina
tradicional-M
oçambique

A Criação de
uma equipe
de pesquisa
interdisciplin
ar para
fornecer
expertise
teórico-meto
dológica ao
Instituto de
medicina
tradicional
Moçambique

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Relações Institucionais e Internacionais

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome PEDRO HENRIQUE RODRIGUES
Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40H
Ocupante de CD ou
FG

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

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

Nome ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

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

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

Regime de trabalho
Remoto ( X)
Revezamento (   )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade
Natureza da

atividade
Meta de

desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º Seguimento dos
processos de
celebração dos
Acordos de
Cooperação
Nacional que
estão em
trâmite

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

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

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

P Conclusão
dos processos
de celebração
de Acordos de
Cooperação
Internacionais

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

que estão em
trâmite

sendo previsível
sua quantidade

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

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

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

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

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

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

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

A Início de 10
negociações
com parceiros
nacionais e
internacionais

3 meses Atividade
realizada em fluxo
contínuo

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

P Celebração de
Contrato com
Agente de
Integração

3 meses Atividade
realizada
conforme
inscrições no
Edital

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 04/2021 – Unidade Máxima: ___PROINTER____________________

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome Carlos André Moura Barros
Cargo efetivo Administrador Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Seção de Seleção
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Chefe da Seção de Seleção
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início: _
28___/__06___/_2021___
Fim: _30___/__06___/_2021__

Tipo de afastamento Férias
Período

Início: __01__/_07___/_2021___
Fim: __12__/_07__/_2021___

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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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 Articulação com MRE,
embaixadas sobre as
matrículas dos
aprovados no PSEE

A Efetivação das
matrículas dos
candidatos
aprovados no
PSEE 2020

Maio /
Junho

Ações em
conjunto
com Proins
e
Seção de
Seleção.
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2º Gerenciamento do
sistema de seleção -
SELEST

A Gerenciamento
do sistema de
Seleção até a
finalização dos
trabalhos

Maio /
Junho /
Julho

Ações em
conjunto
com Proins
e
Seção de
Seleção.

3º Organização dos
resultados das provas
do
PSEE

A / P Gerar listas de
classificação e
proceder com os
encaminhamento
s de matricula

Maio Ações em
conjunto
com Proins
e
Seção de
Seleção.

4º Convocação para a
matrícula

A / P Realização das
matrículas nas
embaixadas

Maio /
Junho

Ações em
conjunto
com Proins
e
Seção de
Seleção.

5º
Organização dos dados
estudantis para o Censo
estudantil

A Realização de um
mapeamento
estudantil

Junho e
Julho

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

6º Realização do Censo
Estudantil.

A Realização de um
mapeamento de
diversos dados
estudantis

Maio
Junho
Julho

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

7º Planejamento e
organização do
acolhimento remoto dos
novos estudantes

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

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

8º Avaliação do PSEE 2020 A Avaliação do PSEE Julho Ações em
conjunto
com Proins
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e
Seção de
Seleção.

9º Planejamento do PSEE
2021

A Planejamento do
PSEE 2021

Ações em
conjunto
com Proins
e
Seção de
Seleção.

10º Lançamento do Edital do
PSEE 2021

A Lançamento do
Edital do PSEE
2021

Dependendo
da
autorização
superior
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome Diego Oliveira Lima
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade PROINTER
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Carlos andré moura barros
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Regime de trabalho
Remoto ( x  )
Revezamento (   )
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PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

SEI.

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de
prioridade

Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observação

1º Apoio nas demandas
do Processo Seletivo
de Estudantes
Estrangeiros 2020

A Assegurar a plena
execução do processo
seletivo

Maio/2021

2º Reforçar o convite
para a realização do
mapeamento dos
estudantes
internacionais

A Assegurar a maior
quantidade possível de
respostas no
mapeamento

Maio/2021

3º Ordenação de dados
do mapeamento dos
estudantes
internacionais

A Ter os dados ordenados
para a apresentação

Junho/2021

4º Aprimorar o controle
e acompanhamento
dos estudantes
internacionais

A Assegurar o
acompanhamento dos
estudantes no contexto
da pandemia

Contínuo

5º
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: Prointer

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.

Anexo Planos de trabalho - maio a julho (0281997)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 22



DADOS DO SERVIDOR

Nome
Isabelle de Araujo Soares

Cargo efetivo
Assistente em administração

Carga horária
semanal

40h/s

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante ( )

Unidade
Seção de Seleção

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Carlos André Moura Barros

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

Licença capacitação

Período

Início:
07/ 06 /21

Fim:
21/ 06 /21

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
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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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Or
de
m
de
pri
ori
da
de

Atividade

Naturez
a da
ativida
de

Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observa
ção

1º
Elaborar  aditivo Nº
06/2021 que altera o edital
N°01/2020 do PSEE-2020

P Publicação do aditivo que
altera o cronograma do
PSEE/2020

maio/2021
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2º
Cadastrar os pesos das provas

no Selest
A Geração da classificação

para resultado final do
PSEE

maio/2021

3º
Acompanhar a os trabalhos

da  comissão de redação

durante a correção das

provas de redação

A Suporte à comissão de
redação para finalização
da correção de redação

maio/2021

4º
Acompanhar a  fase de

interposição e análise de

recursos dos gabaritos das

provas objetivas

A Publicação do resultado
dos recursos dos
gabaritos

maio/2021
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5º
Gerar classificação dos

candidatos no Selest
A Publicação do Resultado

das Provas e do
Resultado Final do
PSEE-2020 no site

maio/2021

6º
Convocar os candidatos

classificados e classificáveis

para matrícula

A Preenchimento das vagas
do PSEE-2020, para o
ingresso 2020.2

junho/2021

7º
Avaliar as fases do

PSEE-20020 - -após a

aplicação de provas

A Elaboração de Relatório
de avaliação para
realização de ajustes na
próxima edição do PSEE

junho/2021

8º Planejamento inicial do

PSEE-2021
A Criação de cronograma

prévio para realização do
PSEE-2021 e revisão dos
documentos do PSEE
vigente

julho/2021

9º Acompanhar os testes e a

homologação das

atualizações do Selest que

foram solicitadas via 3s na

edição vigente

A Atualização do sistema
para reduzir o retrabalho
manual e evitar possíveis
bugs

julho/2021
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: Prointer

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.
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DADOS DO SERVIDOR

Nome
Renata Primo de Sousa Paz

Cargo efetivo
Técnica em Assuntos Educacionais

Carga horária
semanal

40h/s

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante (x)

Unidade
Seção de Seleção

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Isabelle de Araujo Soares

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

Licença capacitação

Período

Início:
/          /

Fim:
/ /

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
Fim:

/ /

Tipo de Licença Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Férias Período

Início:
05 / 07 /  21

Fim:
05 / 07 /  21

Férias Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início:
/ /

Fim:
/ /
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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Or
de
m
de
pri
ori
da
de

Atividade

Naturez
a da
ativida
de

Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observa
ção

1º
Revisar o cadastro dos pesos

das provas no Selest
A Geração da classificação

para resultado final do
PSEE, sem margem de
erro

maio/2021
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2º
Participar  da  fase de

interposição e análise de

recursos dos gabaritos das

provas objetivas

A Recebimento e
encaminhamento dos
recursos do gabarito
oficial das provas de
conhecimentos
específicos para a análise
da comissão

maio/2021
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3º
Participar das ações

relacionadas à convocação

dos candidatos  classificados

e classificáveis para matrícula

A Preenchimento das vagas
do PSEE-2020, para o
ingresso 2020.2

junho/2021

4º
Participar da avaliação das

fases do PSEE-20020 - -após a

aplicação de provas

A Participação na
elaboração de relatório
de avaliação para
realização de ajustes na
próxima edição do PSEE

junho/2021

5º Participar do planejamento

inicial do PSEE-2021
A Participação na revisão e

atualização dos
documentos da próxima
edição do PSEE

julho/2021

6º Testar as atualizações do

Selest que foram solicitadas

via 3s na edição vigente

A Atualização do sistema
para reduzir o retrabalho
manual e evitar possíveis
bugs

julho/2021
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima: Prointer

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.
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DADOS DO SERVIDOR

Nome
Mayara Santos de Sousa

Cargo efetivo
Assistente em administração

Carga horária
semanal

40h/s

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante (x)

Unidade
Seção de Seleção

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Isabelle de Araujo Soares

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

Licença capacitação

Período

Início:
/          /

Fim:
/ /

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
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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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Or
de
m
de
pri
ori
da
de

Atividade

Naturez
a da
ativida
de

Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observa
ção
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1º
Revisar os dados cadastrados

relativos aos gabaritos e

redações no Selest

A Geração da classificação
para resultado final do
PSEE, sem margem de
erro

maio/2021
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2º Organizar na nuvem os

arquivos referentes ao PSEE-

2020

A Atualização contínua dos
arquivos a fim de
facilitar o acesso aos
documentos

maio/2021

3º
Participar das ações

relacionadas à convocação

dos candidatos  classificados

e classificáveis para matrícula

A Preenchimento das vagas
do PSEE-2020, para o
ingresso 2020.2

junho/2021

4º
Participar da avaliação das

fases do PSEE-20020 - -após a

aplicação de provas

A Participação na
elaboração de relatório
de avaliação para
realização de ajustes na
próxima edição do PSEE

junho/2021

5º Participar do planejamento

inicial do PSEE-2021
A Participação na revisão e

atualização dos
documentos da próxima
edição do PSEE

julho/2021

6º Testar as atualizações do

Selest que foram solicitadas

via 3s na edição vigente

A Atualização do sistema
para reduzir o retrabalho
manual e evitar possíveis
bugs

julho/2021
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020

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

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.
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DADOS DO SERVIDOR

Nome
Ana Hérica Brasil Figueiredo

Cargo efetivo
Técnica em Assuntos Educacionais

Carga horária
semanal

40h/s

Ocupante de CD ou
FG

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

Não ocupante (x)

Unidade
Seção de Seleção

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome
Isabelle de Araujo Soares

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

Licença capacitação

Período

Início:
/          /

Fim:
/ /

Tipo de
afastamento Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Início:
/ /
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Tipo de Licença Período
Fim:

/ /

Tipo de Licença Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Férias Período

Início:
05 / 07 /  21

Fim:
27 / 07 /  21

Férias Período

Início:
/ /

Fim:
/ /

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início:
/ /

Fim:
/ /
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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:

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Or
de
m
de
pri
ori
da
de

Atividade

Naturez
a da
ativida
de

Meta de
desempenho

Período para
atingimento

da meta
Observa
ção

1º
Participar  da  fase de

interposição e análise de
A Recebimento e

encaminhamento dos
recursos do gabarito
oficial das provas de

maio/2021
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recursos dos gabaritos das

provas objetivas
conhecimentos
específicos para a análise
da comissão
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2º
Participar das ações

relacionadas à convocação

dos candidatos  classificados

e classificáveis para matrícula

A Preenchimento das vagas
do PSEE-2020, para o
ingresso 2020.2

junho/2021

3º
Participar da avaliação das

fases do PSEE-20020 - -após a

aplicação de provas

A Participação na
elaboração de relatório
de avaliação para
realização de ajustes na
próxima edição do PSEE

junho/2021

4º Participar do planejamento

inicial do PSEE-2021
A Participação na revisão e

atualização dos
documentos da próxima
edição do PSEE

julho/2021

5º Testar as atualizações do

Selest que foram solicitadas

via 3s na edição vigente

A Atualização do sistema
para reduzir o retrabalho
manual e evitar possíveis
bugs

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: PROINTER _______________________

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome CARLOS SUBUHANA
Cargo efetivo Professor do Magistério Superior Carga horária semanal 40h00
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Seção de Acolhimento e Acompanhamento - SAAC/CSAA/PROINST
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome CARLOS ANDRÉ MOURA BARROS
Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início:      /        /
Fim:     /          /

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas

em Lei
Período

Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Regime de trabalho Remoto ( X )
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Revezamento ( )

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

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

desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.

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

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

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

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

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

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

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

após a aprovação da SGP.

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

Ordem de prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º Docência –
Graduação (IH)

Aulas em duas
disciplinas no curso
no curso de
Antropologia
(Terminalidade)
Administração
Pública/ICSA
(Tronco Comum)

A

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

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

2º Docência –
Pós-graduação (MIH)

Aulas em uma
disciplina

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

Finalizar as
disciplinas
até o final
do
semestre,
de acordo
com o
calendário
acadêmico
da
Pós-Gradulç
ão.
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3º Pesquisa Atividades de
pesquisa em
projeto no
PIBIC/UNILAB.

A
Desde
01/01/2021

12 meses. Pesquisa
realizada com
bolsa

3º Extensão Atividades de
Extensão no
PIBEAC/UNILAB.

A
Desde
01/01/2021

12 meses. Pesquisa
realizada com
bolsa

4º Gestão
(Seção de Acolhimento
e Acompanhamento –
SAA/PROINST/UNILAB)

Convocar reuniões
de monitoramento
de chegadas de
estudantes
internacionais
(PROINST,
PROGRAD, PROPAE,
DIVTRANS/PROAD),
entrada 2020.2.

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

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

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

Elaboração de
editais e
recebimento de
inscrições para
organização de
Cadastro de
Estudantes
interessados/as em
compartilhar
moradia (Estudante
Acolhedor/a) com
ingressantes
internacionais,
entrada 2020,2

A
Elaboração de
editais que
atendam todos os
tramites
burocráticos, bem
como sinalizar no
edital o tipo de
Acolhedores que
se espera para
receber/acolher
os ingressantes
internacionais,
entrada 2020.2.

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

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

GT -
INTERIORIZAÇÃO
DA UNILAB

A Participação na
elaboração do
Plano de
Interiorização da
UNILAB

3 meses Atividades a
serem
desenvolvidas
junto de outros
servidores
portariados, em
especial com os
integrantes do
GRUPO 2:
Educação -
Pesquisa,
Extensão e
Ensino.
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: PROINTER _______________________

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome FRANCISCO MARCELINO GUIMARÃES BARBOSA
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 30
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Seção de Acolhimento e Acompanhamento - SAAC/CSAA/PROINST

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
Nome CARLOS SUBUHANA
Ocupante de CD ou
FG

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

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

Período
Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início:
Fim:

Férias
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Outros tipos de
ausências previstas
em Lei

Período

Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

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

Regime de trabalho
Remoto (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

Tratar
documentos:

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

A

Melhorar a
qualidade do
trabalho na
Unidade.

Fluxo
contínuo
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Preparar
relatórios
formulários e
planilhas:

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

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

Fluxo
contínuo

Acompanhar
processos
administrativos

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

A
Fluxo
contínuo

Reuniões de
monitoramento
de chegadas de
estudantes
internacionais,
entrada 2020.2

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

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

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

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

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

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

3 meses Atividades a
serem
desempenhadas
junto de
servidores e
tutores do PAIE
(PSEE – 2020).
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome David Ferreira Lima
Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h
Ocupante de CD ou
FG

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

Unidade Serviço de Acolhimento e Acompanhamento
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Chefe da Seção de Seleção

Ocupante de CD ou
FG

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Período
Início:
Fim:

Tipo de afastamento
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença
Período

Início: ____/_____/______
Fim: ____/_____/______

Férias Período
Início: 05/07/2021
Fim: 16/07/2021

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 (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
Apoio a Renovação de

Vistos dos estudantes do

PSEE

A Apoiar todos as
solicitações
advindas dos
estudantes

Maio a Julho Ações em
conjunto
com Proinst
e órgãos
externos

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

B Apresentar
Relatório dos
Estudantes
Internacionais

Junho/Julho Ações de
análise dos
dados e
matrículas
dos
estudantes

Anexo Planos de trabalho - maio a julho (0281997)         SEI 23282.002036/2021-47 / pg. 53



3º
Apoio às Associações de
Estudantes

B Institucionalização
e melhor
funcionamento
das associações –
Organizar
atividades
conjuntas

Maio a Julho Ações em
conjunto
com
Associações
e outros
órgãos da
Unilab e
externos

4º Acompanhamento e
Apoio ao Censo  de
Estudantes Internacionais

B Apoio aos
responsáveis pelo
Censo, através da
discussão dos
dados coletados

Junho/Julho Apoio a ação
dentro da
SAA.

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

A Legalização do
estudante no
Brasil

Maio a Julho Ações em
conjunto
com o  SAAC.
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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:

Validado
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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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
27/05/2021, às 18:21, 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 0284870 e o código CRC F3221D3E.
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