
ANEXO I 
 

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

Plano de Trabalho nº 1/2021 – Unidade Máxima: SGP 

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 TAÍS HELENA DA SILVA SANTOS 

Cargo efetivo SECRETÁRIA EXECUTIVA Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

FG-1 (  ) 

Unidade SGP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 
Nome ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início:  /  /   
 Fim:  /  /   

Tipo de afastamento  
Período 

Início:  /  /   
 Fim:  /  /   

Tipo de Licença  
Período 

Início:  /  /   
 Fim:  /  /   

Tipo de Licença  
Período 

Início:  /  /   
 Fim:  /  /   

Férias 
 

Período 
Início:  /  /   

 Fim:  /  /   

Férias  
Período 

Início:  /  /   
 Fim:  /  /   

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

  
Período 

Início:  /  /   

  

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

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

Regime de trabalho 
Remoto ( X ) 

Revezamento ( ) 
 
 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Ordem de 
prioridade 

 
Atividade 

Nature
za da  

ativida
de 

 
Meta de 

desempenho 

Período para 
atingimento 

da meta 

 
Observação 

1º Lei de Acesso 
à Informação 
P Sob 
demanda.  

P Organizar e 
responder os 
processos 
enviados pela 
Ouvidoria via LAI e 
E-ouv. 

Prazo 
estabelecido no 
processo 

 

2º Atendimento 
ao público  

A Atender com 
prontidão, de forma 
a esclarecer os 
questionamentos 
apresentados pelo 
público-alvo da SGP 
e auxiliar no 
direcionamento de 
demandas as 
unnidades 
competentes. 

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota e 
presencial 
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3º Gerenciament
o de 
processos 
recebidos e 
expedidos 
pelas 
unidades SGP 
e SECSGP no 
SEI 

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

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou 
presencialmente 

4º Gerenciament
o da caixa de 
e-mails da 
unidade SGP 

A Acompanhamento 
Das demandas e 
distribuição às 
unidades 
competentes. 

Sob demanda. Atividamente 

realizada remota 

5º Preparação e 
publicação de 
Atos no D.O.U 
e no Boletim 
de Serviços da 
Unilab 

A Encaminhamento de 
atos para publicação, 
de forma a garantir a 
validade de seus 
efeitos. 

Sob demanda. Atividamente 

realizada remota 

6º Controle e 
Arquivo de 
Folhas de 
Frequência 

P Acompanhamento 
mensal dos registros 
de frequência dos 
servidores. Com 
análise do correto 
preenchimento. 

Atividade 
mensal, com 
prazo para 
conclusão das 
análises até o 15º 
dia do mês 

Atividamente 

realizada remota ou 

presencial 

7º Controle 
patrimonial 

A Acompanhamento das 
entradas e saídas de 
bens de caráter 
permanente na 
unidade 

Sob demanda Atividamente 

realizada presencial 

8º Gerenciament
o de insumos 

A Controlar o uso de 
insumos (material de 
expediente) na 
unidade, garantindo 
seu constante 
abastecimento 

Mensal Atividamente 

realizada presencial 

9º  Contato com 
demais setores 
da instituição 
para auxílio no 
atendimento 
de demandas 

A Buscar com prontidão 
informações para 
solucionar demandas 
geradas nos 
atendimentos 

Sob demanda Atividade realizada 

remota ou presencial 

10º  Elaboração de 
ofícios, 
despachos e 
protarias  

P Elaboração de 
documentos que 
auxiliam na 
tramitação de 
processos e resolução 
de demandas 

Sob demanda Atividade realizada 

remota ou presencial 

11º Controle de 
Portarias 
expedidas pela 
unidade SGP 

A Acompanhar e 
controlar as portarias 
expedias pela SGP 

Sob demanda Atividade realizada 

remota 

12º Dar suporte a 
SGP e Divisões 
quando 

A Para o atendimento 
de demandas 
auxiliares à execução 

Sob demanda Atividade realizada 

remota ou presencial 
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solicitado das atividades 
(Solicitação de veículo 
oficial, controle de 
bens, acessos e 
chamados 
patrimoniais) 

13º Acompanhame
nto e 
atualização do 
site da SGP 

A Realizar o 
acompanhamento das 
informações e solicitar 
atualização à Secom 

Sob demanda Atividade realizada 

remota ou presencial 

14º Acompanhame
nto e controle 
de prazos 
processuais 

P Acompanhar o 
atendimento de 
solicitações de 
informações advindas 
de outras unidades 
com prazo estipulado 

Sob demanda Atividade realizada 

remota 

15º Elaborar 
declarações 
diversas 
(vinculo, 
abertura de 
conta, 
regularidade 
de frequência) 

P Atender as 
solicitações de 
declarações em até 5 
dias úteis 

Sob demanda Atividade realizada 

remota 
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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: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

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  REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA 

Cargo efetivo ASS EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40HR 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ANTONIO ARIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

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  NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO 
CD 

P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 07 
DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

2º NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO 
FG 

P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 07 
DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

3º CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/ALTERA
ÇÃO DE UNIDADES 

P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 15 
DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

4º ALTERAÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO 

P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 5 DIAS 
ÚTEIS (FOLHA ABERTA) 

MENSAL  
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5º MUDANÇA DE EXERCÍCIO P OPERACIONALIZAÇÃO EM 
ATÉ 2 DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

6º VACÂNCIA POR POSSE EM 
CARGO INACUMULÁVE 

P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 07 
DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

7º EXONERAÇÃO P FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 07 
DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

MENSAL  

8º Manual do Novo Gestor A CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DO MATERIAL 

31/07/2021  

9º  Fluxogramação dos 
processos da divisão 

A REAVALIAÇÃO E 
DIAGRAMAÇÃO DOS 
FLUXOS  

31/07/2021  

10º CAPCITAÇÕES INTERNAS 
DAP  

A CRIAÇÃO DE MATERIAL E 
REUNIÃO DE 
TREINAMENTO DA EQUIPE 

31/07/2021  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 – Unidade Máxima:  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  VANESSA LOPES DE MELO 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40HS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade SEÇÃO DE BENEFÍCIOS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome REBECA PINHEIRO CAVALCANTE LIMA 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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  FÉRIAS - INTERRUPÇÃO P FAZER ANALISE TÉCNICA EM ATÉ 
5 UTEIS APÓS O RECEBIMENTO 
DO PROCESSO 

1 MÊS  

2º FÉRIAS - CANCELAMENTO P CADASTRAR O CANCELAMENTO 
LOGO QUE O SISTEMA PERMITIR 

1 MÊS  

3º FÉRIAS – INCLUSÃO E ALTERAÇÃO P REDUZIR A ZERO AS INCLUSÕES 
PELO SEI 

2 MÊS  

4º LICENÇA GESTANTE PATERNIDADE A REGISTRO DENTRO DA FOLHA 1 MÊS  

5º LICENÇA PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES 

P ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO 
EM 5 DIAS ÚTEIS 

2 MÊS  

 
6º 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO 

P FAZER 3 POR MÊS 2 MÊS  

 
7º 

APOSENTADORIA P FAZER CURSO DE REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA EM MAIO 
ATUALIZAR FORMULÁRIO 

3 MÊS  

 
8º 

ABONO DE PERMANÊNCIA P CONCLUIR ATÉ UM MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA 

2 MÊS  

9º PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 
(PENSÃO CIVIL) 

P CONCLUIR ATÉ UM MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA 

2 MÊS  
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10º E-MAILS A RESPONDER ANTES DOS 5 DIAS 
UTÉIS DO ENVIO 

1 MÊS  

 
11º 

SITE – NORMAS E 
PROCEDIMENTOS 

A ATUALIZAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES DA SEBEN EM 
ATÉ 2 MESES 

3 MÊS  

12º SITE - FORMULÁRIOS A ATUALIZAR OS FORMULÁRIOS E 
DECLARAÇÕES QUE FICARAM 
DISPONÍVEIS 

3 MÊS  

13º CARTILHA DE BENEFÍCIO A CRIAR CARTILHA DE BENEFÍCIOS 
POR TEMA EM ATÉ 3 MESES 

3 MÊS  

14º ADMINITRADORA DE PLANO DE 
SAÚDE 

A PUBLICIZAR OS CONVÊNIOS 
COM AS ATUAIS 
ADMINISTRADORAS DE PLANOS 
DE SAÚDE 

1 MÊS  

15º MIGRAÇÃO DE PROCESSO  A MIGRAÇÃO DE PROCESSOS DO 
SEI PARA O SIGEPE 

1 MÊS  
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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: Divisão de Administração de Pessoal – DAP 

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 Mauricio Lima Farias 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40hs 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento Não há 
 Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Não há 

Período 
Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

Não há 

Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há 
Fim: ____/_____/______ 

Não há 
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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  Chamadas concurso e 
seleções 

P Elaboração de Ofícios de 
convocação. Variável 
conforme demanda dos 
Institutos  

Após 
determinação 
da SGP para 
contratação, 
execução 
imediata 

 

2º Contratos p Elaboração de contratos 2 dias após o 
recebimento 
de 
documentos 
dos 
candidatos 

 

3º Contratação/Rescisão A Cadastramento SIAPE Em 1 semana 
após a 
entrega de 
documentos e 
despacho da 
CACES 

 

Informação 5. PT - FRANCISCO MAURÍCIO LIMA FARIAS (0286167)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 12



4º  Editais P Elaboração de Editais 
Publicação no DOU 

Imediata, 
após 
despacho da 
SGP/ATP com 
determinação 
de 
continuidade 
de concurso  

 

5º Ações Judiciais A Inclusão e 
acompanhamento de AJs , 
Operacionalização nos 
sistemas SIGEPE AJ e 
SIMEC 

Imediato após 
o parecer de 
força 
executória 

 

6ª Acompanhamento de 
atividades relacionadas 

as Admissões e 
Desligamentos 

AP Acompanhamentos das 
atividades Fiscalização e 
execução de atividades 
relacionadas a cadastro no 
SIGRH, SIGADMIN, SIP, 
SIAPE, AFD, EPESSOAL etc. 

Constante  

7ª Relatórios DW e 
EXTRATOR 

A Elaboração, finalização  e 
encaminhamento 

Constante  

8ª Treinamento nas diversas 
atividades relacionadas a 

SCAP  

AP Admissões e 
Desligamentos: contratos , 
editais e sistemas 

Constante  

9ª Atendimento  AP Respostas a e-mails e 
outros meios de 
comunicação 

Constante  

10ª Assentamento Funcional 
Digital – AFD [atualizado] 
com atividades iniciadas 
em 29/03/2021 e com 
previsão de término em 
13/06/2021, no máximo 
em 13/07/2021. 

AP Elaboração de plano de 
trabalho, 
acompanhamentos das 
atividades Fiscalização e 
execução de atividades 
correlacionadas, 
constante no processo 
23282.409271/2020-65 

Fluxo melhor 
definido, 
coesão com a 
Equipe, 
equipamentos 
necessários 
para 
digitalização 
do material e 
inclusão 
(upload) para 
o sistema 
SIGEPE-AFD, 
controles por 
meio de 
planilhas 
eletrônicas. 

Atividades 
concluídas 
antes do 
tempo 
previsto, 
em 
11/05/202
1 
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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: SGP 

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  REGIANE LISBOA DOS SANTOS 

Cargo efetivo TEC EM CONTABILIDADE Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (  ) 

Unidade SEPAG/DAP/SGP 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
SIM 

Período 
Início: 07__/06_____/2021 

 Fim: __24__/_06____/__2021_ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

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

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

Regime de trabalho 
Remoto (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  PROCESSO DEINDICAÇÃO DE 
SUBSTITUIÇÃO 

P ANALISAR EM 5 DIAS 
E PORTARIAR 

DENTRO DO 
MÊS 

INCLUIR 
EM TODOS 
SISTEMAS 

2º PROCESSO DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA 

P INCLUIR IMEDIATO  INCLUSAO 
DENTRO DA 
FOLHA 

 

3º RELATÓRIO DA FOLHA P 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS MENSAL  

4º NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE 
FCC 

P ANALISAR EM ATÉ 5 
DIAS 

MENSAL  

5º AJUDA DE CUSTO P ANALISAR EM ATÉ 
10 DIAS 

30/07/2021  

6º AUXILIO MORADIA P ANALISAR EM ATÉ 
10 DIAS 

30/07/2021  

7º DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA 
DA FOLHA 

A 01 (UM) DIA MENSAL  

8º ENTREGAS DAS DECLARAÇÕES 
ANUAIS DE IRPF 

A ANALISAR ATÉ O 
PRAZO  

PRAZO FINAL  
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9º AUTORIZAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DE 
PAGAMENTO 

A 5 DIAS MENSAL  

10º INCLUIR TODAS SUBSITUIÇÕES 
EVENTUAIS NO SISTEMA 

P ANALISAR ATÉ O 
PRAZO  

PRAZO FINAL  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 – Unidade Máxima: Divisão de Administração de Pessoal – DAP 

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  Jheck Marvan de Albuquerque Costa 

Cargo efetivo Assistente em administração Carga horária semanal  40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Francisco Mauricio Lima Farias 

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 Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Não há 

Período 
Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

Não há 

Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há 
Fim: ____/_____/______ 

Não há 
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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  Renovação de contrato de 
temporário 

P Renovar ou encerrar 
contrato de acordo com 
os limites previstos nos 
contratos firmados 

15 – 30 dias  

2º Cadastro de efetivos SIAPE A Cadastrar dentro do 
período de primeira 
abertura de folha mensal 

Até 14 dias  

3º Cadastro de efetivos SIGAA A Cadastrar imediatamente 
após inclusão no SIAPE 

Dentro de 1 
dia 

 

4º Notificação de candidato 
para demais auto cadastros 

A E-mail por candidato apto, 
imediatamente após 
confirmação de cadastro 
SIGAA 

Dentro de 1 
dia 

 

5º Cadastro de efetivos SIP/SEI P Cadastrar imediatamente 
após inclusão no SIGAA 

Dentro de 1 
dia 

 

6° Recepção presencial de 
documentos para admissão 

A Atuação por hora marcada Dentro de 1 
dia 
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7° Cadastro de temporários 
SIAPE 

A Cadastrar dentro do 
período de primeira 
abertura de folha mensal 

Até 14 dias  

8° Cadastro de temporários 
SIGAA 

A Cadastrar imediatamente 
após inclusão no SIAPE 

Dentro de 1 
dia 

 

9° Abertura de processo de 
admissão no SEI (Efetivos ou 
temporários) 

P Imediatamente após a 
entrega da documentação 

Dentro de 1 
dia 

 

10° Cadastro AFD A De acordo com a instrução 
devida dos processos 

Dentro de 1 
dia 

 

11° Cadastro E-pessoal A De acordo com a instrução 
devida dos processos 

Dentro de 1 
dia 

 

12° Extração de dados/sistema 
DW 

A De acordo com a recepção 
de demandas externa ou 
internas 

Até 3 dias  

13° Publicações/ Liberação de 
sistema imprensa nacional 
para solicitantes 

A De acordo com a recepção 
de demandas externa ou 
internas 

Dentro de 1 
dia 

 

14° Instrução processual A De acordo com a 
finalização dos processos 

Dentro de 1 
dia 

 

15° Comunicações/ Despachos/ 
Respostas oficiais de 
processos SEI/ Inclusão em 
bloco interno/ Afins 

P De acordo com a recepção 
de demandas externa ou 
internas 

Até 2 dias  

16° Acompanhamento e 
respostas inerente ao 
correio eletrônico  

A De acordo com a recepção 
de demandas externa ou 
internas 

Até 2 dias  

17° Assentamento Funcional 
Digital – AFD [atualizado] 

AP Elaboração de plano de 
trabalho, 
acompanhamentos das 
atividades Fiscalização e 
execução de atividades 
correlacionadas, upload 
dos arquivos no sistema 
do SIGEPE AFD, constante 
no processo 
23282.409271/2020-65 

Fluxo melhor 
definido, 
coesão com a 
Equipe, 
equipamentos 
necessários 
para 
digitalização 
do material e 
inclusão 
(upload) para 
o sistema 
SIGEPE-AFD, 
controles por 
meio de 
planilhas 
eletrônicas.  

Atividades 
concluídas 
antes do 
tempo 
previsto, 
em 
11/05/21 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 – Unidade Máxima: Divisão de Administração de Pessoal – DAP 

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  João Victor Barros Dantas 

Cargo efetivo Assistente em administração Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (x) 

Unidade Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Francisco Mauricio Lima Farias 

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 Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Não há 

Período 
Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Férias Não há 
Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

Não há 

Período 

Início: ____/_____/______ 

Não há 
Fim: ____/_____/______ 

Não há 
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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  Contratação de temporários 
e renovação dos respectivos 
contratos. 

P Efetuar as renovações dos 
contratos de servidores 
temporários, nos termos 
do que foi pactuado. 

Dentro de 15 
dias antes da 
data de 
vencimento 
dos contratos. 

 

2º Cadastro de servidores 
efetivos e temporários no 
SIAPE 

A Concluir, 
tempestivamente, os 
cadastros de novos 
servidores, efetivos ou 
temporários, no SIAPE. 

Em até cinco 
dias, 
conforme o 
número de 
novos 
servidores. 

 

3º Cadastro de servidores no 
SIGRH 

A Concluir o cadastro de 
novos servidores no 
SIGRH. 

Em até cinco 
dias, de 
acordo com o 
número de 
novos 
servidores. 

 

Informação 8. PT - JOÃO VICTOR BARROS DANTAS (0286170)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 21



4º Comunicação aos novos 
servidores de sua matrícula 
funcional e disponibilização 
dos links de acesso para 
cadastro no SIGEPE, 
SIGADMIN 
e EMAIL INSTITUCIONAL 

A Envio de e-mail aos novos 
servidores com a 
discriminação de sua 
matrícula no SIAPE e com 
os links de acesso para 
realização dos demais 
cadastros. 

Em até um 
dia, logo após 
a conclusão 
dos cadastros 
no SIAPE e no 
SIG. 

 

5º Liberação de acesso SIP/SEI 
aos novos servidores 

P Efetuar a liberação do 
acesso SIP/SEI aos novos 
servidores. 

Em até um 
dia, logo após 
efetivação do 
cadastro, pelo 
servidor, no 
SigAdmin. 

 

6º Cadastro de servidores no 
AFD 

A Finalização dos cadastros 
de servidores no AFD. 

Em até um 
dia, após a 
instrução do 
processo no 
SEI. 

 

7º Cadastro de servidores no E-
PESSOAL 

A Conclusão dos cadastros 
de servidores no E- 
pessoal. 

Em até um 
dia, após 
upload dos 
processos 
admissionais 
no AFD. 

 

8º Extração de dados/SISTEMA 
DW. 

A Extração e 
disponibilização dos dados 
à seção/unidade 
interessada, conforme 
demanda. 

Em até um dia 
do 
recebimento 
da solicitação. 

 

9º Publicações/sistema da 
imprensa nacional. 

A Efetuar, em tempo hábil 
necessário, publicações na 
imprensa nacional, 
segundo a demanda. 

Em até um dia 
do 
recebimento 
da solicitação. 

 

10º Assentamento Funcional 
Digital – AFD [atualizado] 

AP Elaboração de plano de 
trabalho, 
acompanhamentos das 
atividades Fiscalização e 
execução de atividades 
correlacionadas, upload 
dos arquivos no sistema 
do SIGEPE AFD, constante 
no processo 
23282.409271/2020-65 

Fluxo melhor 
definido, 
coesão com a 
Equipe, 
equipamentos 
necessários 
para 
digitalização 
do material e 
inclusão 
(upload) para 
o sistema 
SIGEPE-AFD, 
controles por 
meio de 
planilhas 
eletrônicas. 

Atividades 
concluídas 
antes do 
tempo 
previsto, 
em 
11/05/21. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 – Unidade Máxima:  

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

DADOS DO SERVIDOR 

Nome  Marcelo Romell Nunes Alves 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade SGP/Seção de Benefícios 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Vanessa Lopes de Melo 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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 

Observ
ação 

 
1º 

 
Atualizar Página da Seben no 
site da UNILAB 
 

 
A 

Excluir documentos 
desatualizados, incluir 
novos tutoriais, 
procedimentos e cartilha 
SEBEN.   

 
 

02 meses 

 

 
2º 

 
Auxílio Saúde 

 
P 

Concluir o processo em 
até 05 dias úteis após a 
entrega da documentação 
completa.   

 
01 mês 

 

 
3º 

 
Auxílio Transporte 

 
A 

Concluir o processo em 
até 05 dias úteis após a 
entrega da documentação 
completa.   

 
01 mês 

 

 
4º 

 
Auxílio Natalidade 

 
A 

Concluir o processo em 
até 05 dias úteis após a 
entrega da documentação 
completa.   

 
01 mês 
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5º 

Auxílio Assistência Pré-
Escolar/Creche 

 
A 

Concluir o processo em 
até 05 dias úteis após a 
entrega da documentação 
completa.   

 
01 mês 

 

 
6º 

 
Concessão de Ausência 

 
P 

Fazer o registro dentro da 
folha do mês de 
solicitação. 

 
01 meses 

 

 
7º 

Averbação de tempo de 
serviço 

P Concluir os processos já 
existentes. 

03 meses 
 

 

 
8º 

 
Planilha de férias 

 
A 

Iniciar a disponibilização 
da planilha na página da 
SGP mensalmente. 

 
01 mês 

 

9º Análise dos comprovantes 
de auxílio saúde 

P Analisar os comprovantes 
em até 05 dias úteis após 
o recebimento. 

01 mês  
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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: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

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  PAULO HENRIQUE GOMES DE HOLANDA 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (x  ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome REGIANE LISBOA DOS SANTOS 

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:05/07/2021  

 Fim:24/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação 10. PT - PAULO HENRIQUE GOMES DE HOLANDA (0286172)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 26



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  Processos de Gratificação 
Por Encargos de Curso e 
Concurso - GECC 

P Análise processual dentro 
de 10 (dias) 

31/07/2021  

2º Pagamentos de GECC Por 
Descentralização de Crédito 

P Análise processual dentro 
de 10 (dias) 

31/07/2021  

3º Ajustes de Função – 
Designação/Dispensa 

A Incluir na folha corrente 31/07/2021  

4º Ajuste de Alteração de Carga 
Horária 

A Incluir na folha corrente 31/07/2021  

5º Pagamento de Auxílio 
Natalidade 

A Incluir na folha corrente 31/07/2021  

6º Pagamento de Auxílio 
Creche 

A Incluir na folha corrente 31/07/2021  

7º Ajuste de Auxílio Saúde A Incluir na folha corrente 31/07/2021  

8º Ajuste de Auxílio Transporte   31/07/2021  

9º  Alteração Dados Bancários P Incluir na folha corrente 31/07/2021  
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10º  Pagamento por substituição P Incluir na folha corrente 31/07/2021 Pagamento 
condiconad
o à 
atendiment
o de 
requisitos, 
no período 
de vigência 
da folha.  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 – Unidade Máxima: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

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  WENDEL MENDES FERREIRA 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome REGIANE LISBOA DOS SANTOS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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  Processos de reposição ao 
erário 

P Abertura de 10 (dez) 
processos  

30/07/2020  

2º Processos de Exercício 
Anterior  

P Abertura de 10 (dez) 
processos  

30/07/2020  

3º Emissão de fichas financeiras P Emitir até 05 (cinco) dias 
úteis  

MENSAL  

4º Ajuste de aditivo, 
prorrogação e término de 
contrato 

A Incluir na folha corrente MENSAL  

5º Ajuste de vacâncias A Incluir na folha corrente MENSAL  

6º Ajuste de entrada em 
exercício 

A Incluir na folha corrente MENSAL  

7º Ajuste de férias A Incluir na folha corrente MENSAL  
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

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  RENATO MENEZES ROCHA 

Cargo efetivo TÉCNICO EM CONTABILIDADE Carga horária semanal 40 HORAS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome REGIANE LISBOA DOS SANTOS 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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  Pagamento de retroativo de 
Progressão Docentes 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

2º Pagamento de retroativo de 
Periculosidade 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

3º Pagamento de retroativo de 
Insalubridade 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

4º Pagamento de retroativo de 
Progressão por Qualificação 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

5º Pagamento de retroativo de 
Progressão por Capacitação 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

6º Pagamento de retroativo de 
Progressão por Mérito 

A Incluir na folha corrente 31/07/2020  

7º Orçamento de Pessoal A Preencher a planilha com 
os dados dos meses 
executados 

31/07/2020  
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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: SGP  

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  MÁRCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL 

Cargo efetivo ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Carga horária semanal 40H 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

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 ao 
público  

A Atender com 
prontidão, de 
forma a esclarecer 
os 
questionamentos 
apresentados pelo 
público-alvo da 
SGP e auxiliar no 
direcionamento 
de demandas as 
unidades 
competentes. 

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda. 

Atividade 
realizada de 
forma remota e 
presencial 

2º Gerenciamento 
de processos 
recebidos e 
expedidos pelas 
unidades SGP e 
SECSGP no SEI 

P Acompanhar as 
entradas e saídas 
de processos da 
unidade de forma 
célere, auxiliando 
no pronto 

Atendimento 
imediato a 
partir da 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou 
presencialmente 
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atendimento das 
demandas 
solicitadas. 

3º Gerenciamento 
da caixa de e-
mails da 
unidade SGP 

A Acompanhamento 
Das demandas e 
distribuição às 
unidades 
competentes. 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada 
remotamente 

4º Controle e 
Arquivo de 
Folhas de 
Frequência 

P Acompanhamento 
mensal dos 
registros de 
frequência dos 
servidores. Com 
análise do correto 
preenchimento. 

Atividade 
mensal, com 
prazo para 
conclusão 
das análises 
até o 15º dia 
do mês 

Atividade 
realizada remota 
ou 
presencialmente 

5º Contato com 
demais setores 
da instituição 
para auxílio no 
atendimento de 
demandas 

A Buscar com 
prontidão 
informações para 
solucionar 
demandas 
geradas nos 
atendimentos 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou 
presencialmente 

6º Elaboração de 
ofícios, 
despachos e 
portarias 

P Elaboração de 
documentos que 
auxiliam na 
tramitação de 
processos e 
resolução de 
demandas 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou presencial 

7º Dar suporte a 
SGP e Divisões 
quando 
solicitado 

A Para o 
atendimento de 
demandas 
auxiliares à 
execução das 
atividades 
(Solicitação de 
veículo oficial, 
controle de bens, 
acessos e 
chamados 
patrimoniais) 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou presencial 

8º Acompanha 
mento e 
atualização do 
site da SGP 

A Realizar o 
acompanhamento 
das informações e 
solicitar 
atualização à 
Secom quando for 
o caso. 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
ou presencial 

9º Elaborar 
declarações 
diversas 

P Atender as 
solicitações de 

Sob 
demanda 

Atividade 
realizada remota 
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(vínculo, 
abertura de 
conta, 
regularidade de 
frequência) 

declarações em 
até 5 dias úteis 
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ANEXO I 

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

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

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  MICHAEL PABLO FRANÇA SILVA 

Cargo efetivo ENG. DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Carga horária semanal 40 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR - DAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Tratamento de Saúde (Não previsto) 
Período 

Início: 03/05/2021 

 Fim: 16/05/2021 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
12/07/2021 até 21/07/2021 (será 
remarcada para dezembro de 2021) 

Período 
Início: 12/07/2021 

Fim: 21/07/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação 14. PT - MICHAEL PABLO FRANÇA SILVA (0286176)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 37



PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (x) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingime
nto da 
meta 

Observação 

1º 

Gerenciar atividades 
de saúde, segurança 
e qualidade de vida 

no trabalho 

A 

Cumprimento das 

metas da DAS 

estabelecidas no 

segundo trimestre 

3 meses 

(maio a 

julho) 

_ 

2º 
Gerir o contrato de 

aquisição de EPIs 
P 

Conclusão do mapa de 

preços e Termo de 

Referência 

3 meses 

(maio a 

julho) 

Processo SEI 

23282.004047/2021-

61 

3º 

Elaboração de nova 

planilha de itens e 

DFD para aquisição 

do serviço de 

Análise quantitativa 

de agentes químicos 

P 

Finalizar esta etapa do 

processo para dá 

continuidade aos 

trâmites posteriores. 

3 meses 

(maio a 

julho) 

Processo SEI 

23282.413220/2020-

38 

4º Fiscalização do P 
Cumprir o cronograma 

de manutenção 

3 meses 

(maio a 

Processo SEI 

23282.506138/2019-
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contrato de 

manutenção 

combate a incêndio 

Preventiva conforme 

contido no processo 

sob o número 

julho) 12 

5º 

Iniciar elaboração 

PPRA em conjunto 
com profissional de 

segurança do 
trabalho da DAS 

A 

Elaborar o PPRA dos 

blocos A e B do 

Campus das Auroras 

3 meses 

(maio a 

julho) 

_ 

6º 

Participação na 

elaboração da minuta 

para a formação da 

CISSP 

A 

Finalizar a minuta e 

encaminhar para a 

Superintendência de 

Gestão de Pessoas para 

apreciação inicial e 

posterior submissão ao 

CONSUNI 

3 meses 

(maio a 

julho) 

_ 

7º 
Campanha de Maio 

Amarelo 
A 

Conscientizar a 
comunidade 

acadêmica para 
redução de acidentes 

de trânsito 

Maio _ 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 15 /2021 – Unidade Máxima: Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

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  Sandriely Sonaly Lima Oliveira 

Cargo efetivo Engenheira de Segurança do 
trabalho 

Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (x  ) 

Unidade SGP/DAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Michael Pablo França Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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  Manutenção Preventiva e 
Corretiva de combate a 
incêndio 

A Fiscalizar as medidas de 
combate a incêndio  

3 meses (Maio 
a Julho) 

 

2º Realização de processo de 
licitação de compra de EPI´s 

P Fornecer aos servidores 
EPI´s  

3 meses (Maio 
a Julho) 

 

3º Acompanhamento dos 
processos de Adicional de 
Insalubridade/Periculosidade  

P  Acompanhar as demandas 
de Adicional de 
Insalubridade/Periculosida
de via SEI  

3 meses (Maio 
a Julho) 

 

4º Dar continuidade a 
elaboração do PPRA em 
conjunto com profissional de 
segurança do trabalho da 
DAS 

A Elaborar o Programa de 
Prevenção de Riscos 
Ambientais 

3 meses (Maio 
a Julho) 

 

5º Colaboração na elaboração 
da minuta da resolução da 
CISSP 

A Proposições voltadas à 
promoção da saúde e à 
humanização do trabalho 

3 meses (Maio 
a Julho) 
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6º Campanha de Maio Amarelo A Conscientizar os 
servidores para redução 
de acidentes de trânsito 

Maio  

7º Apoio à equipe 
multiprofissional 
 

A Apoiar, no âmbito da 
segurança, a equipe 
multiprofissional em 
saúde e segurança do 
trabalho em ações e 
projetos 

3 meses (Maio 
a Julho) 

 

 

 

 

Informação 15. PT - SANDRIELY SONALY LIMA OLIVEIRA (0286177)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 42



ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 16/2021 – Unidade Máxima: Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

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  Saulo da Silva Diógenes 

Cargo efetivo Médico Carga horária semanal 20h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( X ) 

Unidade Divisão de Saúde e Segurança do Servidor (DAS) 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Michael França 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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 

      

 Apoiar ações de 
promoção da 
saúde do servidor 
em campanhas 

A Colaborar na 
realização de 
campanhas para 
promoção da saúde 
dos servidores, 
quando demandado 
pela SSQV ou 
outros setores da 
universidade 

3 meses Ação 
multiprofissional 
que pode se dar 
em parceria com 
outros setores e 
coordenadorias; 
atividade 
contínua 

 Acompanhar e 
fornecer suporte 
técnico ao 
retorno gradual 
seguro das 
atividades 

A Disponibilidade 
constante de 
acordo com 
cronograma 
presencial; 
Acompanhar in loco 

3 meses Ação 
multiprofissional 
com equipe de 
segurança; 
atividade 
contínua; 
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presenciais atividades nos 
campus Liberdade, 
Auroras e Palmares, 
quando necessário 

Atividade 
presencial em 
calendário a ser 
acordado com a 
chefia 

 Realizar periciais 
ambientais 
individuais in loco 
para avaliar 
direito à 
adicionais 
ocupacionais  

P Disponibilidade 
constante; 
Produção dos 
laudos periciais 
individuais para 
concessão de 
adicional 
ocupacional 

3 meses Atividade sob 
demanda; 
contínua; 
presencial 

 Confeccionar 
Laudos de 
Avaliação 
Ambiental para 
verificação de 
condições de 
trabalho in loco 

P Disponibilidade 
constante; 
Produção dos 
laudos ambientais 
coletivos 

3 meses Atividade sob 
demanda; 
contínua; 
presencial 

 Gerir EPI 
adquiridos pela 
UNILAB 

P Acompanhamento 
da dispensação de 
EPI para os 
servidores e 
aquisição de novos 
EPI em tempo hábil 

3 meses Atividade 
contínua 

 Emitir despacho 
para pagamento 
de adicionais 
ocupacionais 
proporcionais 

P Elaboração de 
despacho para 
pagamento de  

3 meses Atividade sob 
demanda; 
contínua 

 Planejamento 
orçamentário dos 
exames médicos 
periódicos para a 
previsão 
orçamentária de 
2022 

A Apresentação de 
cálculo previsto 
para orçamento de 
exames periódicos 
para 2022.  

1 mês 
 

Atividade 
programática, 
prevista no 
planejamento 
anual do setor. 

 Treinamento para 
trabalhar com 
SIAPE NET – 
módulo de 
concessão de 
adicionais/ 
exames 
periódicos 

A Saber utilizar o 
sistema próprio 
para concessão de 
adicionais e 
entender como se 
dá a convocação e 
habilitação para 
exames periódicos. 

3 meses Atividade 
necessárias para 
atender 
demandas 
programáticas 
prevista no 
planejamento 
anual 

 Treinamento para 
sistemas 
extratores de 
dados 

A  3 meses Atividade 
necessárias para 
atender 
demandas 
programáticas 
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prevista no 
planejamento 
anual 

 Acompanhar a 
elaboração do 
PPRA da UNILAB  

A Ida a campo para a 
inspeção e 
confecção do PPRA; 
consolidação de 
informações do 
PPRA 

3 meses 
 

Atividade 
programática, 
prevista no 
planejamento 
anual do setor; 
parcialmente 
presencial 

 Planejar PCMSO 
da UNILAB  

A Criação de grupos 
homogêneos de 
exposição para 
dimensionamento 
de monitoramento 
biológico adequado 
para servidores 
expostos 

3 meses Atividade 
programática, 
prevista no 
planejamento 
anual do setor 

 Elaborar minuta 
para a formação 
da CISSP na 
UNILAB 

A Divulgação da 
minuta para a CISSP 

3 meses Atividade 
programática, 
prevista no 
planejamento 
anula do setor 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 17/2021 – Unidade Máxima: SGP 

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  Eyslane Gonçalves Maia 

Cargo efetivo Enfermeira Carga horária semanal 40h 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade Serviço de Saúde e Qualidade de Vida 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Larissa Silva de Oliveira Matos 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

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 

Licença Maternidade prevista para 
iniciar em Julho/2021 

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  Gerenciamento do e-
mail: 

pericia@unilab.edu.br 

A Responder os e-
mails em tempo 

hábil (no 
mesmo dia que 

recebe a 
demanda) 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 
 
- 

2º Gerenciamento dos 
Processos de 

“Solicitação de Perícia 
Oficial em Saúde” no 

SEI 

P Agendamento 
das perícias, 

conforme 
solicitação dos 

servidores 
requerentes 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 
 
- 

3º Articulação com 
COASE e IFCE 

A Interlocução 
para o 

planejamento 
de algumas 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 
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atividades de 
parceria e para 
realização das 

perícias 

4º Inserção no SIASS de 
atestados de curta 

duração 

A Registrar dados 
de 

afastamentos 
de curta 
duração 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

5º Colaboração  em 
ações/campanhas de 

saúde 

A Colaborar com 
as campanha 
em saúde 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

6º Construção de 
informativos sobre o 

Atestado Web 

A Publicizar 
informações 
referentes a 

nova 
ferramenta de 

envio dos 
atestados 

médicos e/oi 
odontológicos 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

7º Realização de perícias 
oficiais em saúde 

P Organizar e 
agendar perícias 

oficiais em 
saúde 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 

*Quando as 
atividades 
voltarem a 

ocorrer, conforme 
orientação da SGP 

9º Realização de 
planejamento interno 
do 2º semestre 2021 

da equipe SSQV 

A Realizar 
planejamento 
interno do 2º 
semestre de 

2021 da equipe 
SSQV, com as 
adaptações 

necessárias à 
execução das 

atividades 

1 mês  Multiprofissional 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 18/2021 – Unidade Máxima: SGP 

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  Sara do Nascimento Cavalcante 

Cargo efetivo Técnica em Enfermagem 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 Serviço de Saúde e Qualidade de Vida 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Larissa Silva de Oliveira Matos 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

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 
2020 – 2ª parcela 

Período 
Início: 17/05/2021 

 Fim: 03/06/2021 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

Seguirei em regime de horário 
especial quando for iniciar o outro 
semestre letivo. 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  Gerenciamento do e-
mail: 

pericia@unilab.edu.br 

A Responder os e-
mails em tempo 

hábil (no 
mesmo dia que 

recebe a 
demanda) 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 
 
- 

2º Gerenciamento dos 
Processos de 

“Solicitação de Perícia 
Oficial em Saúde” no 

SEI 

P Agendamento 
das perícias, 

conforme 
solicitação dos 

servidores 
requerentes 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 
 
- 
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3º Articulação com 
COASE e IFCE 

A Interlocução 
para o 

planejamento 
de algumas 

atividades de 
parceria e para 
realização das 

perícias 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

4º Inserção no SIASS de 
atestados de curta 

duração 

A Registrar dados 
de 

afastamentos 
de curta 
duração 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

5º Auxílio em 
ações/campanhas de 

saúde 

A Apoiar a 
campanha maio 

amarelo e 
outras ações 

que venham a 
surgir no âmbito 

da saúde 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

6º Construção de 
cartilha tira dúvidas 
sobre Atestado Web 

A Publicizar as 
principais 
dúvidas 

referentes a 
Perícia Oficial 

em Saúde 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

- 

7º Oferta de perícias 
oficiais em saúde 

P Organizar e 
agendar perícias 

oficiais em 
saúde 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 

*Quando as 
atividades 
voltarem a 

ocorrer. 

8º Acompanhamento 
presencial das 

perícias 
(IFCE/UNILAB) 

P Acompanhar 
peritos e 

servidores antes 
da avaliação 

para auxiliar na 
organização do 

espaço, 
cumprimento 
das normas de 

segurança, 
digitalização de 

documentos. 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 

*Quando as 
atividades 
voltarem a 
ocorrer e 
conforme 

necessidade. 

9º Realização de 
planejamento interno 
do 2º semestre 2021 

da equipe SSQV 

A Realizar 
planejamento 
interno do 2º 
semestre de 

2021 da equipe 
SSQV, com as 
adaptações 

necessárias à 

1 mês 
(Julho) 

Multiprofissional 
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execução das 
atividades 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 20/2021 – Unidade Máxima: Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

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  Larissa Silva de Oliveira Matos 

Cargo efetivo Psicóloga 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 Saúde e Qualidade de Vida 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Michael Pablo Franca Silva 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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  Oferta de 
Atendimento 
Psicológico 

A Disponibilizar 
inscrição para 
atendimento 
psicológico 
continuamente 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 

2º Realização de 
ações em saúde 
mental 

A Realizar 
Campanha Maio 
Amarelo e ação 
pontual voltada 
aos docentes 

1 mês 
(Maio a 
Julho) 

Multiprofissional 

3º Cumprimento de 
Programa de 
Saúde e 
Qualidade de Vida 

A Executar 
Planejamento 
do Programa de 
Saúde e 
Qualidade de 
Vida 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

Multiprofissional 
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4º Acompanhamento 
em saúde mental 
a servidores 
afastados por 
longos períodos 
por motivo de 
saúde 

A Disponibilizar, 
continuamente, 
acesso à 
inscrição no 
atendimento 
psicológico via 
e-mail da Perícia 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

O 
encaminhamento 
é realizado pela 
equipe 
responsável pela 
atividade de 
Perícia 

5º Apoio à equipe 
multiprofissional 

A Apoiar, no 
âmbito da saúde 
mental, a 
equipe 
multiprofissional 
em saúde em 
ações e projetos 

3 meses 
(Maio a 
Julho) 

 

6º Realização de 
planejamento 
interno do 2º 
semestre 2021 da 
equipe SSQV 

A Realizar 
planejamento 
interno do 2º 
semestre de 
2021 da equipe 
SSQV, com as 
adaptações 
necessárias à 
execução das 
atividades 

1 mês 
(Julho) 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 21/2021 – Unidade Máxima: SGP  

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  Cíntia Fernandes da Silva Freire 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (     ) 

Unidade Seção de Capacitação e Desenvolvimento 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Natália Athayde 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
12 dias (2ª parcela/2021) 

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 

Tramitação dos 
processos de 
Licença 
Capacitação TAEs 
(2021.2) 

P Continuidade do 
fluxo processual: 
Relatório para a 
CIS – emissão de 
portaria – 
publicação – 
ciência dos 
interessados. 

05 dias Em andamento. 

2º 

Negociação com a 
ENAP para 
formação de 
turma exclusiva 
(Demanda de 
curso – 

A Fechar turma 
exclusiva em 
parceria com a 
ENAP para os 
servidores da 
Unilab 

30 dias  Contato já 
iniciado. 
Aguardando 
retorno da ENAP 
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Indicadores de 
Desempenho) 

3º 

Planejamento dos 
Seminários 
Temáticos 

A Acompanhament
o da proposta e 
execução do 
evento, conforme 
programa 

Sob 
demanda 

Suporte à gerência 
da DDP 

4º 

Programa de 
curso formato 
EAD: Uso do SEI 

A Elaborar proposta 
de programa 
permanente para 
o AVA Moodle 

60 dias  

5º 

Programa de 
curso formato 
EAD: Integração 
de Novos 
Servidores 

A Elaborar proposta 
de programa 
permanente para 
o AVA Moodle 

60 dias  

6º 

Análise dos 
processos de 
capacitação 
externa 

P Verificar 
atendimento à 
legislação e 
instrução 
processual 

Sob 
demanda 

 

7º 

Acompanhament
o e execução das 
ações planejadas 
no PDP 2021 

A Aplicar o controle 
de verificação do 
planejamento 

Sob 
demanda 

Seguir atividades 
do check list de 
atividades da 
capacitação 

8º 

Acompanhament
o orçamentário 
das ações 
planejadas 

A Aplicar o controle 
de verificação do 
planejamento 

Sob 
demanda 

Acompanhamento 
de acordo com a 
execução das 
ações 

9º 

Avaliação de 
impacto das 
ações de 
desenvolvimento 

A Avaliar a 
aplicabilidade dos 
modelos de 
avaliação de 
impacto 

Sob 
demanda 

 

10º 

Incentivo à 
qualificação 

P Acompanhament
o dos processos 
que chegam à 
SCD 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade. 

11º 

Afastamentos do 
país 

P Acompanhament
o dos processos 
que chegam à 
DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade. 
Alguns processos 
precisam ser 
priorizados pois 
estão mais 
próximos das datas 
de início de 
afastamento. 
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12º 

Horário especial 
do servidor 
estudante 

P Acompanhament
o dos processos 
que chegam à 
DDP 

3 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade. 

13º 

Cadastro de 
afastamentos 

A Acompanhar o 
cadastro dos 
afastamentos no 
SIGEPE quando do 
início do prazo 

7 dias Prazos variáveis 
conforme as datas 
de início dos 
afastamentos. 

14º 

Cadastro dos 
incentivos 

A Acompanhar o 
cadastro dos 
incentivos no 
Siapenet 

7 dias Prazos variáveis 
conforme a 
chegada dos 
processos e 
fechamento da 
folha. 

15º 

Leitura de e-mails A Responder e-
mails 
relacionados aos 
processos da 
unidade 

5 dias Sob demanda 

16º 

Relatório de 
afastamento dos 
servidores 

A Acompanhar a 
elaboração e 
publicação de 
relatório mensal 
de afastamento 
de servidores 

30 dias O relatório dos 
afastamentos de 
cada mês é 
publicado até o 
10º dia útil do mês 
subseqüente. 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 22/2021 – Unidade Máxima: SGP  

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  Natália Athayde 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade Divisão de Desenvolvimento de Pessoal 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Natália Athayde 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento - 
Período 

Início: ____/_____/______ 

- Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento - 
Período 

Início: ____/_____/______ 

- Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença Licença para Capacitação-15 dias 
Período 

Início: ____/_____/______ 

- Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença - 
Período 

Início: ____/_____/______ 

- Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Férias - 19 dias 

Período 
Início: ____/_____/______ 

- Fim: ____/_____/______ 

Férias Férias - 08 dias 
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 

atingimen
to da 
meta 

Observação 

1º Realizar o 
acompanhame
nto gerencial 
da equipe 

A Garantir que as 
condições 
necessárias à 
execução das 
atividades estejam 
garantidas 

diário - 

2º Despachar os 
processos da 
Unidade 

P Despachar todos os 
processos que 
tramitam na 
unidade de forma 
tempestiva e dar o 
suporte necessário 
à equipe 

diário - 
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3º Planejar e 
ofertar Curso 
de capacitação 
- Prograd 

A e P curso executado 30 dias - 

4º Planejar e 
ofertar Curso 
de Capacitação 
- PROPAE 

A e P curso executado 30 dias - 

5º Planejar 
Seminários 
Temáticos 

A e P seminários 
iniciados 

30  dias - 

6º Planejar e 
iniciar o LND 
para o PDP 
2022 

P Coleta do LND 
iniciada 

30 dias - 

7º Realizar o 
primeiro 
acompanhame
nto do PDP 
2021 

P informações 
coletadas e 
inseridas nas 
planilhas 

30 dias - 

8º Planejar a 
primeira oferta 
EAD da DDP 

A Definição de 
recursos, materiais 
necessários e 
plataforma de 
execução. 

30 dias - 

9º Leitura de e-
mails 

A Responder a 
acompanhar todos 
os e-mails 
correspondentes 
aos assuntos 
tratados na DDP 

3 dias - 

10º Demandas 
provenientes 
de outros 
setores 

A Responder e 
acompanhar 
demandas 
provenientes de 
outros setores, tais 
como ouvidoria, 
auditoria, etc 

Cumprir 
os prazos 
estabeleci
dos nas 
solicitaçõe
s 

- 

11º Atualização de 
planilhas 

A Manter as planilhas 
de controle 
atualizadas 

A cada 30 
dias 

- 

12º Planejar 
material para o 
projeto sobre 
informes de 
carreiras 

A Tornar acessível 
informações sobre 
a carreira dos 
servidores por 
meio de vídeos 
informativos 
disponíveis na 
plataforma da SGP. 

30 dias - 
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14º Participar de 
reuniões sobre 
as matérias que 
se relacionam 
direta ou 
indiretamente 
com o escopo 
da DDP 

A - média de 
3x/seman
a 

- 

15º Estudos sobre 
avaliação de 
Desempenho 
TAE 

A Subsidiar 
discussões para 
contribuir com 
proposta de 
resolução 

60 dias - 

- - - - - - 
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ANEXO I 

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

Plano de Trabalho nº 23 /2021 – Unidade Máxima: SGP  

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  Cléo Pinheiro 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante (   ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Natália Athayde 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/____/_____ 

 Fim: ____/____/_____ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
Férias-19 dias 

Período 
Início: 19/07/2021 

 Fim: 06/08/2021 

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 Progressão e 
promoção 
docente 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade 

2º Estágio 
probatório 
docente 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade 

3º Estágio 
probatório 
TAE 

P Acompanhar e 
encaminhar os 
processos  

A cada 30 
dias 

Depende dos 
prazos de para 
conclusão de cada 
processo 

4º Progressão 
por mérito 

P Encaminhar 
processos para 

A cada 30 
dias 

Atividade 
realizada 
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TAE realização de 
avaliação de 
desempenho 
dos servidores e 
abrir processo 
para concessão 
de progressão 
por mérito 

mensalmente  

5º Progressão 
por 
capacitação 
TAE 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
SADEC 

Encaminhar 
todo os 
processos 
que 
chegarem 
para a folha 
posterior à 
vigência 

Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever quantidade 

6º Leitura de e-
mails 

A Responder 
todos os e-mails 
correspondentes 
aos assuntos 
tratados na 
SADEC 

3 dias  

7º Demandas 
provenientes 
de outros 
setores 

A Responder 
demandas 
provenientes de 
outros setores, 
tais como 
ouvidoria, 
auditoria, etc 

Cumprir os 
prazos 
estabelecidos 
nas 
solicitações 

 

8º Atualização 
de planilhas 

A Manter as 
planilhas de 
controle 
progressão e 
estágio 
probatório de 
TAES e Docentes 
atualizadas 

A cada 30 
dias 

 

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 24 /2021 – Unidade Máxima: SGP  

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  Alene Barbosa Leal 

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40 horas 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

Não ocupante ( x ) 

Unidade  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Cíntia Fernandes 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO  
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

 

Período 

Início: ____/_____/______ 

 
Fim: ____/_____/______ 
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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 Afastamentos 
para pós-
graduação 
stricto sensu 
e pós-
doutorado 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever 
quantidade. 
Alguns processos 
precisam ser 
priorizados pois 
estão mais 
próximos das 
datas de início do 
afastamento. 

2º Licença para 
capacitação - 

P Analisar e 
despachar os 

30 dias Foram 20 
processos de 
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TAEs processos que 
foram enviados 
à DDP na última 
quinzena de 
abril 

licença que 
chegaram dentro 
do prazo previsto 
na Portaria SGP 
Nº 09/2021, os 
quais serão 
avaliados em duas 
fases (instrução 
processual e a 
adequação dos 
critérios para 
licença). 

3º Licença para 
capacitação - 
Docentes 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever 
quantidade. 
Alguns processos 
precisam ser 
priorizados pois 
estão mais 
próximos das 
datas de início da 
licença. 

4º Afastamentos 
do país 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever 
quantidade. 
Alguns processos 
precisam ser 
priorizados pois 
estão mais 
próximos das 
datas de início de 
afastamento. 

5º Incentivo à 
qualificação 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na SCD 

5 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever 
quantidade. 

6º Horário 
especial do 
servidor 
estudante 

P Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na DDP 

3 dias Os processos são 
provenientes de 
outras unidades e 
não há como 
prever 
quantidade. 

7º Atualização A Atualizar e 5 dias As planilhas 
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de planilhas  acompanhar as 
planilhas de 
afastamentos 

precisam ser 
frequentemente 
consultadas e 
atualizadas para 
acompanhamento 
dos prazos dos 
afastamentos. 

8º Cadastro de 
afastamentos 

A Cadastrar os 
afastamentos no 
SIGEPE quando 
do início do 
prazo 

7 dias Prazos variáveis 
conforme as datas 
de início dos 
afastamentos. 

9º Cadastro dos 
incentivos 

A Cadastrar os 
incentivos no 
Siapenet 

7 dias Prazos variáveis 
conforme a 
chegada dos 
processos e 
fechamento da 
folha. 

10º Leitura de e-
mails 

A Responder e-
mails 
relacionados aos 
processos em 
que atuo 

3 dias  

11º Relatório de 
afastamento 
dos 
servidores 

A Elaboração e 
publicação de 
relatório mensal 
de afastamento 
de servidores 

Mensalmente  
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº _25/2021  Unidade: SGP 

Nome do servidor: ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO 

Orientações: 
O servidor deverá indicar se a meta foi atendida ou não dentro do prazo pretendido, descrever resumidamente 
os fatores fundamentais que direcionaram para: 

(a) o cumprimento da meta dentro do prazo previsto;  
(b) o cumprimento da meta fora do prazo previsto; ou  
(c) o não cumprimento da meta. 

Também deverá ser descrito o que é considerado, na visão de servidor, para cumprimento da meta, caso não 
seja cumprida. 
 
Observação: 
Na fundamentação, o servidor deverá evitar descrever situações que possam expor a própria individualidade 
e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, não utilizar expressões como 
“por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
 
Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a repartição 
(Lei nº 8.112/1990). 
 
Lembre-se de que o relatório ficará disponível no site da Unilab! 

Ordem de 
prioridade 

Atividade Meta Resultado 
Fatores fundamentais que direcionaram para o 

resultado indicado 

Caso a meta 
não tenha 

sido 
cumprida, 
descreva o 

que é 
considerado, 

na sua 
percepção, 
para que a 
meta seja 
alcançada. 

 Elaboração da 
proposta de 
alteração da 
regulamentação 
do retorno 
gradual das 
atividades 
administrativas. 

 (x ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Atividade foi entregue dentro do prazo 
previsto. Na verdade houve várias alterações 
de acordo com a evolução epidemiológica e 
determinação das autoridades locais. 

 

 Realização de 
campanhas para 
realização de 
testes da 
COVID19 ao 
pessoal que 
esteja em 
atividade 
presencial. 

 ( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Campanha realizada em parceria com outras 
unidades, após reuniões com a equipe SGP e 
com a direçao do ICS. 
https://unilab.edu.br/2021/01/29/reitoria-e-
parceiros-lancam-a-campanha-de-incentivo-
para-realizacao-de-testes-rapidos-da-covid-
19/ 
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 Organização da 
equipe para 
realização do 
treinamento para 
utilização correta 
de EPIs. 

 ( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Houve ações coordenadas com a equipe de 
segurança do trabalho em conjunto com a 
DDP, a fim de garantir o sucesso da atividade. 
https://unilab.edu.br/2021/02/15/servidores-
docentes-e-tecnicos-administrativos-
receberao-treinamento-para-o-uso-dos-epis-
covid-19/ 

 

 Enviar 
informações ao 
Ministério da 
Economia sobre o 
sistema 
eletrônico de 
frequência – 1ª 
fase 

 (  x ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Envio das informações feito com sucesso por 
meio de formulário específico, dentro do 
prazo previsto. 

 

 Responder a 
consultas e 
pedido de 
autorização no 
sistema SeCi 
sobre conflitos de 
interesses. 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(  x ) Meta 
não 
atendida. 

 Houve 
apenas um 
pedido 
durante 
esse 
período e 
neste caso 
não foi 
possível 
atender no 
prazo de 
12 dias, 
haja vista 
que houve 
demora da 
análise de 
outros 
setores 
envolvidos 
no 
processo. 
Contudo, o 
parecer foi 
feito 
dentro do 
prazo de 
15 dias. 

 

 Organizar e 
preparar a equipe 
para controle e 
acompanhamento 
orçamentário de 
pessoal em 2021. 

 ( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Procedimento feito. Inclusive, houve 
novidades advindas da SPO/MEC quanto ao 
planejamento orçamentário interno, que está 
sendo providenciado junto à Proplan. 
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 Realizar 
treinamentos 
para conhecer e 
manipular o 
Extrator de Dados 
SIAPE e o DW. 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
( x  ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Estava previsto para o treinamento ser 
realizado presencialmente, mas dada a 
pandemia, não foi possível. Entretanto, fiz 
adaptações à proposta a fim de que fosse 
feito por meio virtual. 

 

 Dar provimento a 
novos técnicos-
administrativos 
oriundos do 
concurso da 
Unilab, de acordo 
com o autorizado 
pela SESU e 
dentro do 
permitido na LC 
173/2020. 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(  x ) Meta 
não 
atendida. 

 Não foi 
atendido 
devido ao 
orçamento 
não ter 
sido 
sancionado 
dentro 
daquele 
período. 
Espera-se 
ser feito 
no 
próximo 
período. 

 Enviar a proposta 
de 
regulamentação 
da Política de 
Atenção à Saúde 
do Servidor 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
( x  ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Não foi possível o envio dado o excesso de 
atividades. 
Todavia, a minuta ficou pronta e precisa 
apenas de análise de unidades envolvidas. 

 

 Enviar a proposta 
de 
regulamentação 
do Programa de 
Gestão 
(teletrabalho). 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
( x  ) Meta 
não 
atendida. 

 Não foi 
possível 
uma vez 
que atraso 
na entrega 
do produto 
pelo GT. 

 Resposta aos 
questionamentos 
em matéria de 
pessoal. 

 ( x  ) Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Todas as respostas aos questionamentos 
foram feitas, dentro do prazo estipulado no 
Ofício Circular SGP nº 29/2020. 

 

 Estabelecer a 
norma de 
capacitações 
internas e 

 (   ) Meta 
atendida 
no prazo. 
( x  ) Meta 
atendida 

Não foi possível o envio dado o excesso de 
atividades. 
Todavia, a minuta ficou pronta e precisa 
apenas da publicação interna. 
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externas, bem 
como a 
organização dos 
fluxos internos 
para 
levantamento das 
necessidades de 
capacitação na 
Unilab. 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 
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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: SGP 

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  ELIZIÊ PEREIRA PINHEIRO 

Cargo efetivo TÉC. EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

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 Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor - DAS 

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA 

Nome Márcia Maria Bezerra Gomes Cabral 

Ocupante de CD ou 
FG 

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

PLANEJAMENTO INTERNO 
FORÇA DE TRABALHO 

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

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de afastamento  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Tipo de Licença  
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 
2020 – A COMBINAR 

Período 
Início: ____/_____/______ 

 Fim: ____/_____/______ 

Férias 2021 – A COMBINAR 
Período 

Início: ____/_____/______ 

 Fim:  

Outros tipos de 
ausências previstas 

em Lei 

Regime Especial para servidor 
estudante (1º semestre letivo) 

Período 

Início: 03/05/2021 

 
Fim: 22/05/2021 
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PLANEJAMENTO INTERNO 
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO 

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

Regime de trabalho 
Remoto (x) 

Revezamento (   ) 

 

PLANEJAMENTO INTERNO 
METAS DE DESEMPENHO 

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

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

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

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

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

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

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

Ordem de 
prioridade 

Atividade 

Natureza 
da 

atividade 
 

Meta de desempenho 

Período 
para 

atingime
nto da 
meta 

Observação 

1º Gestão e Controle 

de EPIS 

P Finalizar esta etapa do 

processo para dá 

continuidade aos 

trâmites posteriores. 

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

Gerir a distribuição 

correta dos EPIs de 

acordo com 

exposição ao risco 

dos servidores. 

2º Colaboração e 

organização de 

treinamentos e 

campanhas 

educativas em 

segurança do 

trabalho 

 P Realizar treinamentos 

sobre uso, guarda e 

conservação de EPIs 

para servidores em 

condições laborais 

insalubres. 

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

  

Treinamento para 

uso de EPIS para 

enfrentamento da 

COVID-19 em fase 

de execução. 

3º Planejamento e 

organização da 

Campanha Abril 

A Executar a ação 

educativa para 

sensibilização sobre a 

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

Em fase de 

construção e busca 

de estratégias para 
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Verde  importância de 

prevenir acidentes e 

adoecimentos 

relacionados ao 

trabalho. 

alcance dos 

objetivos da 

campanha.  

4º Planejamento e 

organização da 

campanha educativa 

Maio Amarelo 

A Executar ação 

educativa para 

sensibilização sobre a 

importância de 

prevenir acidentes e 

mortes no trânsito.  

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

Em fase de 

construção e busca 

de estratégias para 

alcance dos 

objetivos da 

campanha.  

5º Construção do 

Projeto “Diálogos 

que Protegem” 

(Sugestão de 

projeto) 

A Realizar rodas de 

conversa temáticas 

sobre assuntos 

pertinentes a 

prevenção de acidentes 

e doenças relacionadas 

ao trabalho.  

Objetivando ser um 

canal de comunicação 

aproximada da 

segurança do trabalho 

com os servidores e 

terceirizados da 

Unilab.  

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

Em fase de 

planejamento. 

6°  Participação e 

colaboração com os 

demais servidores 

das DAS  

A Auxiliar na elaboração 

e execução de ações 

administrativas e 

técnicas relacionadas à 

saúde e segurança do 

trabalho.  

3 meses 

(fevereiro 

abril) 

Atividade contínua. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - Este processo deverá ficar aberto em sua unidade até que haja novas
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orientações.
 
Atenciosamente,
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
15/06/2021, às 13:42, 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 0292497 e o código CRC 0A539BD9.
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