
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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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº 25/2021 Unidade SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE
PESSOAS

Nome da chefia imediata ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar 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).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(  x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Trata-se da avaliação do relatório trimestral apresentado pelo servidor Antônio
Adriano Semião Nascimento, conforme  relatório, documento 0272763.
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O relatório do servidor é condizente com os fatos. Manifesto o meu acordo e
reconheço todas as metas apontadas.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO
ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 04/05/2021, às 10:06, 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 0272786 e o código CRC 969B1B09.

Referência: Processo nº 23282.001174/2021-17 SEI nº 0272786
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ANEXO II 

 

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

Plano de Trabalho nº _1__/2021  Unidade: SGP 

Nome do servidor: Taís Helena da Silva Santos 

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. 

 GT Programa de 
Gestão 

P (   ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(X ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Produto do GT entregue à SGP com 

proposta de Minuta de Resolução 

 

 Atendimento ao 
público 

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Com a utilização correta das 
ferramentas disponíveis 
(hangout, e-mail e whatsapp) o 
atendimento foi realizado a 
contento. 

 

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

P ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Recebimentos e 
encaminhamentos 
devidamente realizados, 
controles realizados 
através da utilização de 
ferramentas 
disponibilizadas pelo 
sistema SEI. 
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 Gerenciamento 
da caixa de e-
mails da unidade 
SGP 

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Respostas e 
encaminhamentos 
realizados, inclusive no 
atendimento de 
demandas com prazo 
determinado. 

 

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

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Atividade realizada com a 
utilização de ferramentas 
disponibilizadas pelo 
sistema próprio. 

 

 Controle e 
Arquivo de 
Folhas de 
Frequência 

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

Demanda devidamente 
realizada, cumprindo o 
determinado nas 
normatizações existentes 
para o controle de 
frequências. 

 

 Controle 
patrimonial 

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Os levantamentos e 
controles foram 
contemplados. Na 
condição de trabalho 
remoto, o apoio dado 
pelos terceirizados  
lotados na unidade se 
torna imprescindível. 

 

 Gerenciamento 
de insumos 

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

As necessidades de 
insumos apresentadas 
pelas divisões foram 
atendidas. Inclusive com 
o planejamento de novas 
aquisições junto a Divisão 
de Patrimônio e 
Almoxarifado. 

 

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

A ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Demanda atendida  

 Elaboração de 
ofícios, 
despachos e 
portarias 

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

Meta de atendimento 
cumprida. 

 

 Controle de 
Portarias 

A ( x  ) Meta 
atendida no 
prazo. 

Demanda atendida  
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expedidas pela 
unidade SGP 

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

 Dar suporte a 
SGP e Divisões 
quando 
solicitado 

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

Demanda devidamente 
atendida. 

 

 Acompanha 
mento e 
atualização da 
página SGP no 
site da UNILAB 

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

 Meta não atendida em 
razão da transferência 
de agente na execução 
da demanda. 

 Acompanha 
mento e controle 
de prazos 
processuais 

P ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Demanda devidamente 
atendida. 

 

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

P ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

Demandas recebidas 
devidamente atendidas 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
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(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 

 

Relatório 1. TAÍS HELENA DA SILVA SANTOS (0280535)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 10



ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº _02/2021  Unidade: ATP 

Nome do servidor: Monica Saraiva Almeida  

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. 

 GT Programa de Gestão  ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

 

 

Produto do GT entregue à SGP com 

proposta de Minuta de Resolução 

 

 Seleções para Professor 

Substituto 

 (x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Acompanhamento realizado até a 

transição da tarefa integralmente à 

Seção de Cadastro e Arquivo de 

Pessoal - SCAP 

 

 Redistribuição  ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

Todos os processos de 

redistribuição foram devidamente 

encaminhados de acordo com a 

viabilidade de cada um. 
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(   ) Meta não 

atendida. 

 Consultas  (   ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( x  ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Devido quantidade de demandas, 

nem sempre o prazo de 5 dias é 

suficiente para resposta. Registre-

se também que as consultas não 

têm sido realizadas apenas por 

processo, mas também por e-mail. 

 

 Comissão de PAD  (    ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( x  ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Processo ainda em andamento, 

devido a quantidade de oitivas a 

transcrever e as demandas dos 

membros nas suas respectivas 

unidades. 

 

 Manifestações e 

pareceres 

 (   ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( x  ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Houve todo o empenho para dar 

suporte às Unidades, porém nem 

todos os processos não foram 

atendido no prazo, restando 

inclusive, alguns pendentes no SEI  

Este processo está com o fluxo 

bastante eficiente, não havendo 

mudanças a sugerir. O único 

impedimento para o 

cumprimento de prazo é o 

volume de atividades que se 

mostram prioritárias. 

 

 Emissão de Notas 

Técnicas 

 (   ) Meta 

atendida no 

prazo. 

( x  ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

As Notas Técnicas foram emitidas 

em todos os processos de reposição 

ao erário e exercício anterior, 

algumas vezes com o prazo maior 

que o planejado no plano de 

trabalho, dada o volume de Notas 

Técnicas solicitadas pela SEPAG e a 

quantidade de demandas da 

Unidade 

Este processo está com o fluxo 

bastante eficiente, não havendo 

mudanças a sugerir. O único 

impedimento para o 

cumprimento de prazo é o 

volume de atividades que se 

mostram prioritárias. 

 Reordenação das 

solicitações de 

redistribuição docentes 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Todas as solicitações de 

redistribuição foram encaminhadas 

dentro das possibilidades e 

viabilidade. 

 

 Atualização do banco 

de interesse em 

redistribuição - TAES 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

Banco atualizado regularmente – 

docentes e TAES. 

Última atualização 17/05 
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(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

 Análise da adesão a 

novos planos de saúde 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Empresas escolhidas e adesão aos 

convênios com o MEC realizada. 

 

 Envio da proposta de 

atualização dos editais 

de seleção para 

professores substitutos 

 (  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

( x  ) Meta não 

atendida. 

Outras prioridades impossibilitaram 

o encaminhamento da demanda 

 

 Elaboração do plano de 

trabalho 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Plano de trabalho será 

encaminhado à Reitoria, devido à 

mudança na titularidade da 

Unidade 

 

 Lei de Acesso à 

Informação 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Processos organizados e 

respondidos dentro do prazo. 

 

 Auditoria Interna  ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Dados coletados, processos 

instruídos e encaminhados à 

Auditoria nos prazos estipulados. 
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 Acompanhamento do 

processo de seleção 

dos estagiários 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Acompanhamento realizado em 

todas as fases do processo 

OBS: ESTA ATIVIDADE NÃO 

CONSTAVA NO PLANO DE 

TRABALHO E TORNOU-SE 

PRIORITÁRIA 

 Acompanhamento do 

processo de licitação de 

seguro de vida para 

estagiários 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Todas os procedimentos 

necessários à efetivação do 

contrato foram realizados, 

restando, posteriormente, a 

fiscalização do mesmo, quando 

estiver vigente. 

OBS: ESTA ATIVIDADE NÃO 

CONSTAVA NO PLANO DE 

TRABALHO E TORNOU-SE 

PRIORITÁRIA 

 Acompanhamento e 

apuração de indícios 

enviados pelo TCU por 

meio do e-pessoal 

 ( x  ) Meta 

atendida no 

prazo. 

(   ) Meta 

atendida fora 

do prazo. 

(   ) Meta não 

atendida. 

Dados coletados, apurações 

realizadas e respostas registradas 

junto ao TCU pelo sistema e-

pessoal e informado à Auditoria 

Interna 

OBS: ESTA ATIVIDADE NÃO 

CONSTAVA NO PLANO DE 

TRABALHO E DEVE SER TRATADA 

COM PRIORIDADE 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 03/2021  Unidade: DIVISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO DE 

PESSOAL 

Nome do servidor: REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA 

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. 

1º NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO 
CD 

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

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

Atenção à caixa 
do SEI e 
alinhamento do 
fluxo junto à 
Secretaria da 
Reitoria 

 

2º NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO 
FG 

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

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

Atenção à caixa 
do SEI e 
alinhamento do 
fluxo junto à 
Secretaria da 
Reitoria 

 

3º CRIAÇÃO/EXTINÇÃO/ALTERA 
ÇÃO DE UNIDADES 

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

(X) Meta 
atendida 
no prazo. 

Houve poucas 
solicitações, 
no entanto, o 
fluxo é longo 
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(   ) Meta 
atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

e complexo, 
sendo 
utilizados um 
total de 5 
sistemas, bem 
como a 
necessidade 
de aprovação 
do Ministário 
do 
planejamento, 
o que dificulta 
o 
atendimento 
do prazo 

4º ALTERAÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO 

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

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

Atenção à caixa 
do SEI 

 

5º MUDANÇA DE EXERCÍCIO OPERACIONALIZAÇÃO 
EM ATÉ 2 DIAS ÚTEIS 
(FOLHA ABERTO) 

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

 Questões 
cadastrais do 
siape dificultam 
o cumprimento 
do prazo, 
especialmente 
para servidores 
designados 
como titulares 
ou substitutos 
de função que 
precisam ser 
destituídos e 
designados 
novamente. 
Ressalto que 
estou sem token. 

6º VACÂNCIA POR POSSE EM 
CARGO INACUMULÁVEL 

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

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

Atenção à caixa 
do SEI 

 

7º EXONERAÇÃO FINALIZAÇÃO DO 
PROCESSO EM ATÉ 07 

(X) Meta 
atendida 
no prazo. 

Atenção à caixa 
do SEI 
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DIAS ÚTEIS (FOLHA 
ABERTA) 

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

8º Manual do Novo Gestor CRIAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DO 
MATERIAL 

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

 Alta quantidade 
de demandas 
diárias e 
reuniões, bem o 
suporte às 
seções, o tempo 
“livre” neste 
período doi 
dedicado à 
legislação 
interna de 
Substituição 

9º Fluxogramação dos 
processos da divisão 

REAVALIAÇÃO E 
DIAGRAMAÇÃO DOS 
FLUXOS 

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

 Aguardava a 
designação de 
estagiário de 
administração 
para que essa 
atividade fosse 
feita em 
colaboração, no 
entanto não foi 
possível a 
designação do 
estagiário. 

10º CAPACITAÇÃ INTERNA – 
BOAS PRÁTICAS DE 
COMUNICAÇÃO 

CRIAÇÃO DE 
MATERIAL E 
REUNIAÃO DE 
TREINAMENTO DA 
EQUIPE 

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

 Não foi possível 
a realização 
desse 
treinamento 
específico, no 
entanto foram 
realizados 2 
encontros com 
os servidores da 
Divisão a fim de 
tratar de 
desenvolvimento 
de soft skills 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 

Relatório 3. REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA (0280539)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 18



Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 

 

Relatório 3. REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA (0280539)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 19



ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 04/2021  Unidade: SGP 

Nome do servidor: Vanessa Lopes de Melo 

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. 

1º FÉRIAS - 
INTERRUPÇÃO 

FAZER ANALISE 
TÉCNICA ATÉ 5 UTEIS 
APÓS O RECEBIMENTO 
DO PROCESSO 

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

Constante 
verificação na caixa 
de entrada do SEI 

 

2º FÉRIAS - 
CANCELAMENTO 

CADASTRAR O 
CANCELAMENTO 
LOGO QUE O SISTEMA 
PERMITIR 

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

Esse cadastro 
depende do Siape.  

 

3º FÉRIAS - 
INCLUSÃO 

REDUZIR A ZERO AS 
INCLUSÕES PELO SEI 

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

 Falhas no sistema 
Sigepe continuam 
a acontecer. 

4º FÉRIAS - 
ALTERAÇÃO 

REDUZIR A ZERO AS 
ALTERAÇÕES PELO SEI 

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

 Falhas no sistema 
Sigepe continuam 
a acontecer. 

5º LICENÇA 
PATERNIDADE 

FAZER DENTRO DA 
FOLHA 

( x ) Meta atendida no 
prazo. 

Constante 
verificação na caixa 
de entrada do SEI. 
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(   ) Meta atendida 
fora do prazo. 
(  ) Meta não 
atendida. 

E retorno breve em 
casos de 
documentação 
incompleta. 

6º LICENÇA 
ADOTANTE 

FAZER DENTRO DA 
FOLHA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

7º LICENÇA 
GESTANTE 

FAZER DENTRO DA 
FOLHA 

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

Constante 
verificação na caixa 
de entrada do SEI. 
E retorno breve em 
casos de 
documentação 
incompleta 

 

8º 
 
 

LICENÇA PARA 
TRATAR DE 
INTERESSES 
PARTICULARES 

FAZER DENTRO DA 
FOLHA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

9º AVERBAÇÃO DE 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

FAZER 3 POR MÊS (  x ) Meta atendida 
no prazo. 
(   ) Meta atendida 
fora do prazo. 
(  ) Meta não 
atendida. 

Reforço na equipe 
da Seben. 

 

10º AUXÍLIO 
FUNERAL 

FAZER DENTRO DA 
FOLHA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

11º LICENÇA PARA 
SERVIÇO 
MILITAR 

FAZER PORTARIA 
ANTES DA DATA DE 
INÍCIO DO 
AFASTAMENTO 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

12º LICENÇA PARA 
ATIVIDADE 
POLÍTICA 

FAZER PORTARIA 
ANTES DA DATA DE 
INÍCIO DO 
AFASTAMENTO 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

13º LICENÇA PARA 
MANDATO 
CLASSISTA 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

14º APOSENTADORIA 
– CONCESSÃO 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

15º APOSENTADORIA 
– REVISÃO 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 
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(  ) Meta não 
atendida. 

16º ABONO DE 
PERMANÊNCIA – 
CONCESSÃO 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

  

17º ABONO DE 
PERMANÊNCIA – 
CONCESSÃO 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

  

18º PENSÃO POR 
MORTE DE 
SERVIDOR 
(PENSÃO CIVIL) 

CONCLUIR ATÉ UM 
MÊS APÓS 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA 

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

Processo não 
solicitado nesse 
trimestre. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 04/2021 Unidade SGP 

Nome da chefia imediata Rebeca Cavalcante Pinheiro 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Durante o primeiro trimestre avaliada tivemos a normalização das atividades da Seben, dada a 
familiarização com os sistemas e procedimentos, fruto de treinamento, do servidor ingresso na seção no 
final de 2020. Desta forma, foi possível normalizar o atendimento das demandas, bem como caminhar de 
forma considerável nos processos de averbação de tempo. Destaco que tivemos dois processos de abono 
de permanência nesse período. 
As questões envolvendo o sigepe gestor continuam um pouco nubladas e de difícil resolução junto á 
Central Sipec. 
Aproveito pra ressaltar a qualidade do treinamento e acompanhamento dado pela servidora Vanessa ao 
servidor Marcelo, bem como a sinergia da equipe. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 05/2021  Unidade: Seção de Cadastro e Arquivo 
de Pessoal 

Nome do servidor: F. Mauricio L. Farias 

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. 

1º  Chamadas concurso e 
seleções 

Elaboração de 
Ofícios de 
Convocação. 
Variável conforme 
demanda dos 
Institutos  

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

Certames transcorreram 
em conformidade aos 
prazos 
estabelecidos/solicitados 
pelos Institutos.  

- 

2º Contratos Elaboração de 
contratos 

Meta 
atendida 
no prazo. 

Os contratos seguem as 
previsões orçamentárias. 

- 

3º Contratação/Rescisão Cadastramento 
SIAPE 

Meta não 
atendida. 

Expiração da validade do 
Token de acesso ao 
SIAPE impede a 
funcionalidade das 
atividades de 

Renovação 
da validade 

do Token 
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cadastramento e demais 
vinculações. 

4º  Editais Elaboração de 
Editais 
Publicação no DOU 

Meta 
atendida 
no prazo. 

Fluxo melhor definido 
entre as unidades 
demandantes. 

- 

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

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

As ações seguem 
determinadas normas 
nas quais são 
primordiais ao 
cumprimento das 
determinações judiciais. 

- 

6ª Acompanhamento de 
atividades 
relacionadas as 
Admissões e 
Desligamentos 

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

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

A proximidade e coesão 
com a Equipe gera alta 
efetividade na 
consecução das 
atividades. 

- 

7ª Relatórios DW e 
EXTRATOR 

Elaboração, 
finalização e 
encaminhamento 

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

Se segue conforme as 
demandas solicitadas 
onde o prazo se dá pela 
complexidade das 
informações. 

- 

8ª Treinamento nas 
diversas atividades 
relacionadas a SCAP  

Admissões e 
Desligamentos: 
contratos , editais 
e sistemas 

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

A assiduidade, 
comprometimento, 
dedicação da Equipe 
permite um elevado 
aprimoramento e 
entendimento das 
atividades da Seção. 

- 

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

Meta 
atendida 
no prazo.    
 

Em conformidade com a 
sistemática ofertada 
pela Divisão de 
Administração de 
Pessoal, permitiu maior 
celeridade nas respostas 
aos e-mails. 

- 

10ª Portarias Publicação Meta 
atendida 
no prazo. 

Atividades tempestivas 
considerando as 
necessidades da SGP 

- 

11ª Assentamento 
Funcional Digital – 
AFD [atualizado] 

Elaboração de 
plano de trabalho, 
acompanhamentos 
das atividades 
Fiscalização e 
execução de 
atividades 
correlacionadas 

Meta 
atendida 
no prazo. 

Fluxo melhor definido, 
coesão com a Equipe, 
equipamentos 
necessários para 
digitalização do material 
e inclusão (upload) para 
o sistema SIGEPE-AFD, 

- 
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controles por meio de 
planilhas eletrônicas. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Divisão de Administração de Pessoal 

Nome da chefia imediata Rebeca Cavalcante Pinheiro Lima 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Concordo com a primeira parte do relatório preenchida pelo servidor. Destaque que o servidor encontra-
se sem token desde 29/03/2021 e que segue dando suporte a todas as unidades da DAP, bem como da 
SGP sempre que solicitado, especialmente no que tange às demandas de extração de dados. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 06/2021  Unidade: SEPAG 

Nome do servidor: REGIANE LISBOA DOS SANTOS 

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. 

1º PROCESSO DE 
INDICAÇÃO DE 
SUBSTITUIÇÃO 

MENSAL (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

AGILIDADE PARA 
PORTARIAR. 

 

2º PROCESSO DE 
PENSÃO 
ALIMENTÍCIA 

INCLUSAO 
DENTRO DA 
FOLHA 

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

 NÃO TEVE PENSÃO PARA 
SER INCLUIDA DENTRO DO 
TRIMESTRE DO PLANO DE 
TRABALHO. 

3º RELATÓRIO DA 
FOLHA 

MENSAL (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

 TEVE SÓ DEMORA 
DEVIDO PROBLEMAS 
NA GFIP 

5º 
 
 

AJUDA DE 
CUSTO 

30/04/2021 (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

 NÃO TEVE NADA PARA SER 
INCLUIDA DENTRO DO 
TRIMESTRE DO PLANO DE 
TRABALHO. 
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(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

NÃO TEVE NADA PARA SER 
INCLUIDA DENTRO DO 
TRIMESTRE DO PLANO DE 
TRABALHO. 
 

6º AUXILIO 
MORADIA 

30/04/2021 ( X  ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

 NÃO TEVE NADA PARA SER 
INCLUIDA DENTRO DO 
TRIMESTRE DO PLANO DE 
TRABALHO. 
 

7º DIVULGAÇÃO 
DO 
CRONOGRAMA 
DA FOLHA 

MENSAL (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

ASSIM QUE SAI A 
PUBLICAÇÃO 
ENVIAMOS PARA A 
DIVULGAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

8º ENTREGAS DAS 
DECLARAÇÕES 
ANUAIS DE IRPF 

PRAZO 
FINAL 

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

  
 
 
 
 
 

9º AUTORIZAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
DE PAGAMENTO 

MENSAL  (  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 
atendida fora 
do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

DENTRO DO PRAZO  

 
 
 

     

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

Nome da chefia imediata REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar expressões como “por motivos pessoais”, “por dificuldades de comunicação com a equipe”... 
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Também devem ser evitadas justificativas que possam reportar apreço ou desapreço a pessoas ou a 
repartição (Lei nº 8.112/1990). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Atividades realizadas conforme primeira parte do relatório. 
 
Destaque para a busca de aprimoramento no processo de geração da GFIP. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 07/2021  Unidade: Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

Nome do servidor: Jheck Marvan de Albuquerque Costa 

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. 

1° Renovação de 
contrato de 
temporário 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Fluxos bem definidos, 
maior contato com as 
unidades requisitantes e 
controles internos. 

- 

2° Cadastro de efetivos 
SIAPE 

Cadastrar dentro 
do período de 
primeira abertura 
de folha mensal 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

3° Cadastro de efetivos 
SIGAA 

Cadastrar 
imediatamente 
após inclusão no 
SIAPE 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

4° Notificação de 
candidato para 
demais auto-
cadastros 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

5° Cadastro de efetivos 
SIP/SEI 

Cadastrar 
imediatamente 
após inclusão no 
SIGAA 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

6° Recepção presencial 
de documentos para 
admissão 

Atuação por hora 
marcada 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Redefinição de tarefas e 
maior aproveitamento 
da equipe. 

- 
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7° Cadastro de 
temporários SIAPE 

Cadastrar dentro 
do período de 
primeira abertura 
de folha mensal 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

8° Cadastro de 
temporários SIGAA 

Cadastrar 
imediatamente 
após inclusão no 
SIAPE 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

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

Imediatamente 
após a entrega da 
documentação 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Controle de prazos de 
inclusões e divisão de 
trabalho na equipe. 

- 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Compartilhamento de 
tarefas e inclusões de 
planos de trabalho. 

- 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Compartilhamento de 
tarefas e inclusões de 
planos de trabalho. 

- 

12° Extração de 
dados/sistema DW 

De acordo com a 
recepção de 
demandas externa 
ou internas 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Tarefas mais distribuídas 
dentro da equipe. 

- 

13° Publicações/ 
Liberação de sistema 
imprensa nacional 
para solicitantes 

De acordo com a 
recepção de 
demandas externa 
ou internas 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Tarefas mais distribuídas 
dentro da equipe. 

- 

14° Instrução processual De acordo com a 
finalização dos 
processos 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Tarefas mais distribuídas 
dentro da equipe. 

- 

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

De acordo com a 
recepção de 
demandas externa 
ou internas 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Tarefas mais distribuídas 
dentro da equipe. 

- 

16° Acompanhamento e 
respostas inerente ao 
correio eletrônico 

De acordo com a 
recepção de 
demandas externa 
ou internas 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Tarefas mais distribuídas 
dentro da equipe. 

- 

17ª Assentamento 
Funcional Digital – 
AFD [atualizado] 

Elaboração de 
plano de trabalho, 
acompanhamentos 
das atividades 
Fiscalização e 
execução de 
atividades 
correlacionadas 
upload dos 
arquivos no sistema 
do SIGEPE AFD 

Meta 
atendida no 
prazo. 

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. 

- 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

Nome da chefia imediata F. Mauricio L. Farias 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
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Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(  x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
 
Os procedimentos estabelecidos para a execução das atividades garantem totalmente suporte e melhoria 
nos resultados, e comporta no todo as nuances dos fluxos processuais. Padronizando-os na tentativa que se 
alinhem com as demais unidades vinculadas a SGP; onde através de reuniões, para verificação e ajustes dos 
parâmetros, alcançou-se resultado substancial.  
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  ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 08/2021  Unidade: Seção de Cadastro e Arquivo de 
Pessoal 

Nome do servidor:  João Victor Barros Dantas 

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. 

1º Contratação de 
temporários 
(renovação) 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Conhecimento do fluxo 
processual padrão para 
o desenvolvimento da 
atividade aprimorado 
através do apoio 
técnico da equipe. 

 

2º 

 

Cadastro de 
servidores 
efetivos/temporários 
no SIAPE 

Concluir, 
tempestivamente, 
os cadastros de 
novos servidores, 
efetivos ou 
temporários, no 
SIAPE. 
Considerando a 
abertura e 
fechamento do 
SIAPE. 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico e 
operacional da equipe.  

 

3º Cadastro de 
servidores no SIGRH 

Concluir o cadastro 
de novos 

Meta 
atendida no 
prazo. 

Apoio técnico e 
operacional da equipe. 
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 servidores no 
SIGRH. 

 

4º Comunicação da 
matrícula funcional e 
disponibilização dos 
links de acesso aos 
novos servidores 
para cadastro 
SIGEPE, SIGADMIN e 
EMAIL 
INSTITUCIONAL 

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. 

Meta 
atendida no 
prazo. 

 

Apoio técnico e 
operacional da equipe. 

 

5º Liberação de acesso 
SIP/SEI aos novos 
servidores 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico e 
operacional da equipe. 

 

6º Cadastro de 
servidores no AFD 

Finalização dos 
cadastros de 
servidores no AFD. 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico e 
operacional da equipe 
aliado à especialização 
e distribuição de 
funções, visando à 
otimização do 
processo. 

 

7º Cadastro de 
servidores no E-
PESSOAL 

Conclusão dos 
cadastros de 
servidores no E-
pessoal. 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico e 
operacional da equipe 
aliado à especialização 
e distribuição de 
funções, visando à 
otimização do 
processo. 

 

8º Extração de 
dados/SISTEMA DW 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico da 
equipe. 

 

9º Publicações/sistema 
da imprensa 
nacional 

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

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico da 
equipe. 

 

10ª Atendimento a 
servidores e ao 
público externo em 
geral. 

Respostas aos e-
mails direcionados 
à SCAP. 

Meta 
atendida no 
prazo. 
 

Apoio técnico da 
equipe. 

 

11ª Assentamento 
Funcional Digital – 
AFD [atualizado] 

Elaboração de 
plano de trabalho, 
acompanhamentos 
das atividades 
Fiscalização e 
execução de 
atividades 
correlacionadas, 

Meta 
atendida 
no prazo. 

Fluxo melhor 
definido, coesão 
com a Equipe, 
equipamentos 
necessários para 
digitalização do 
material e inclusão 
(upload) para o 
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upload dos 
arquivos no 
sistema do SIGEPE 
AFD 

sistema SIGEPE-
AFD, controles por 
meio de planilhas 
eletrônicas.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Seção de Cadastro e Arquivo de Pessoal 

Nome da chefia imediata F. Mauricio L. Farias 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(  x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Os procedimentos estabelecidos para a execução das atividades garantem totalmente suporte e melhoria 
nos resultados, e comporta no todo as nuances dos fluxos processuais. Padronizando-os na tentativa que se 
alinhem com as demais unidades vinculadas a SGP; onde através de reuniões, para verificação e ajustes dos 
parâmetros, alcançou-se resultado substancial.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 09/2021  Unidade: Divisão de Administração de Pessoal - 
DAP 

Nome do servidor: Marcelo Romell Nunes Alves 

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. 

1º Auxílio Transporte 

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

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

Verificar diariamente se há 
novas solicitações, 
disponibilizar as 
informações acerca das 
documentações necessárias. 

 

2º Auxílio Saúde 

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

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

Verificar diariamente se há 
novas solicitações, 
disponibilizar as 
informações acerca das 
documentações necessárias. 

 

3º 
Cadastro de 
dependente 

Ampliar 
conhecimento 
de todos os 
servidores 
através do site 
ou por 
comunicação 
da Assecom. 

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

Foi planejada a elaboração 
um material informativo 
com os benefícios referentes 
aos dependentes do 
servidor (e os demais 
benefícios que o servidor 
tem direito), porém, devido 
à demandas mais urgentes e 
prioritárias, este material 
não ficou pronto em tempo. 

É necessário finalizar o 
material de divulgação, 
verificando se as 
informações estão 
inseridas de forma clara e 
compreensível por todos 
os servidores. 
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4º 

Auxílio Natalidade 

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

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

Verificar diariamente se há 
novas solicitações, 
disponibilizar as 
informações acerca das 
documentações necessárias. 

 

5º 
Auxílio Assistência 
Pré-Escolar/Creche 

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

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

Verificar diariamente se há 
novas solicitações, 
disponibilizar as 
informações acerca das 
documentações necessárias. 

 

6º 
Concessão de 
Ausência 

Fazer o 
registro 
dentro da 
folha do mês 
de solicitação. 

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

Verificar diariamente se há 
novas solicitações. 

 

7º 

Entrega Dos 
Comprovantes Do 
Ressarcimento 
Saúde Suplementar 

Publicar  
através do site 
e por e-mail os 
prazos para 
entrega dos 
comprovantes
. 

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

Informações de fácil acesso 
e agilidade no processo de 
divulgação. 

 

8º 
Recadastramento 
Auxílio Transporte 

Analisar as 
solicitações e 
corrigir 
eventuais 
pendências. 

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

Atrasos no envio do 
formulário, muitos casos 
diferentes a serem 
analisados antes de deferir, 
alteração de preços das 
passagens, instabilidade no 
sistema. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 09/2021 Unidade SEBEN 

Nome da chefia imediata VANESSA LOPES DE MELO 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

O trabalho do servidor é acompanhado por reuniões constantes e as informações são compartilhadas 
diariamente na Seção. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 Unidade Seção de Gerenciamento da Folha de 
Pagamento 

Nome do servidor: Paulo Henrique Gomes de Holanda 

 

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. 

1º Processos de 
Gratificação por 
encargos de 
curso e concurso 

Análise 
processual 
dentro de 10 
(dias). 
Período Para 
Pagamento 
30/04/2020. 
 

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

OBS:Não houve demanda 
durante o período. 

 

2º Pagamentos por 
descentralização 
de crédito 

Análise 
processual 
dentro de 10 
(dias). 
Período Para 
Pagamento 
30/04/2020. 
 

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

OBS:Não houve demanda 
durante o período. 

 

3º Ajustes de 
função 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 
 
 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável.  

 

4º Ajuste de 
alteração de 
carga horária 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável. 

 

5º Pagamento de 
auxílio 
natalidade 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável. 
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(   ) Meta 
não atendida 

6º Pagamento de 
auxílio creche 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável. 

 

7º Ajuste de auxílio 
saúde 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável. 

 

8º Ajuste de auxílio 
transporte 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pela unidade 
responsável. 

 

9º  Processos de 
Pagamento por 
substituição 

Incluir na 
folha 
corrente. 
Mensalmente 

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

Processo 
devidamente 
formalizado, e 
enviado em tempo 
hábil pelo servidor 
interessado.  
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Concordo com o relatório do plano de trabalho do servidor, com todo trabalho realizado e metas 
cumpridas da melhor forma possível. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 11/2021  Unidade: SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO 

Nome do servidor: WENDEL MENDES FERREIRA 

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. 

1º  Processos de 
reposição ao 
erário 

Abertura 
de 10 
(dez) 
processos  

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

 FORAM ABERTO TRÊS 
PROCESSOS DE REPOSIÇÃO 
AO ERÁRIO DE 2021 DE 
ACORDO COM A DEMANDA. 
O ATINGIMENTO NÃO FOI 
POSSÍVEL, POIS ESTÃO 
SENDO PROVIDENCIADOS 
OS PROCESSOS DE 
REPOSIÇÃO REFERENTES A 
2020, BEM COMO ESTÃO 
SENDO TRABALHADOS OS 
PROCESSOS DE ANOS 
ANTERIORES. ESPERA-SE 
QUE NO PRÓXIMO MÊS OS 
PROCESSOS SEJAM 
ABERTOS E DADOS OS 
DEVIDOS 
PROSSEGUIMENTOS. 
DADA A SOBRECARGA DE 
OUTROS PROCESSOS, A 
ABERTURA DE PROCESSOS 
DE REPOSIÇÕES AO ERÁRIO 
FICOU PREJUDICADA. 

2º Processos de 
Exercício 
Anterior  

Abertura 
de 10 
(dez) 
processos  

(X) Meta 
atendida no 
prazo. 

FORAM ABERTOS  47 
PROCESSOS DE EXERCÍCIO 
ANTERIOR ACORDO COM A 
DEMANDA, HAVENDO AINDA 

 

Relatório 11. WENDEL MENDES FERREIRA (0280547)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 43



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

PROCESSOS PENDENTES A 
SEREM ABERTOS. 

3º Emissão de 
fichas 
financeiras 

Emitir até 
05 (cinco) 
dias úteis  

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

DEMANDAS ATENDIDAS. 
DADA A FACILIDADE DE 
ACESSO POR PARTE DO 
SERVIDOR POR OUTROS 
MEIOS DE ACESSAR SEU 
CONTRACHEQUE E 
FICHAS FINANCEIRAS. 

 

4º Ajuste de 
aditivo, 
prorrogação e 
término de 
contrato 

Incluir na 
folha 
corrente 

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

TODOS OS PROCESSOS 
DE AJUSTES 
FINANCEIROS 
REFERENTES A 
SERVIDORES 
CONSTRATADOS FORAM 
REALIZADOS. 

 

5º Ajuste de 
vacâncias 

Incluir na 
folha 
corrente 

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

OS AJUSTES FORAM 
REALIZADOS 
CONFORME A 
DEMANDA 

 

6º Ajuste de 
entrada em 
exercício 

Incluir na 
folha 
corrente 

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

OS AJUSTES FORAM 
REALIZADOS 
CONFORME A 
DEMANDA 

 

7º Ajuste de férias Incluir na 
folha 
corrente 

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

OS AJUSTES FORAM 
REALIZADOS 
CONFORME A 
DEMANDA 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
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Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
 
Concordo que o Servidor tentou atingir a meta acima que não foi atingida pois é demanda de outro setor, 
assim acaba impactando nas metas da unidade de reposição ao erário. 
O servidor desempenhou todo o plano de trabalho assim atingido as metas devidas. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 12/2021  Unidade: SGP 

Nome do servidor: RENATO MENEZES ROCHA 

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. 

1 

Pagamento de 
retroativo de 
Progressão 
Docentes 

Incluir na 
folha 

corrente 

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

  

2 

Pagamento de 
retroativo de 

Periculosidade 

Incluir na 
folha 

corrente 

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

  

3 
Pagamento de 
retroativo de 
Insalubridade 

Incluir na 
folha 

corrente 

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

  

4 

Pagamento de 
retroativo de 

Progressão por 
Qualificação 

Incluir na 
folha 

corrente 

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

5 

Pagamento de 
retroativo de 
Progressão por 
Capacitação 

Incluir na 
folha 
corrente 

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

  

6 

Pagamento de 
retroativo de 
Progressão por 
Mérito 

Incluir na 
folha 
corrente 

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

  

7 
Orçamento de 
Pessoal 

Fazer a 
planilha 
com os 
dados 
executados 
de 2020 e 
2021 

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

  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Concordo com a realização do plano de trabalho do servidor, cumprindo assim todas as metas trimestral. 
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ANEXO II 
 

 

Plano de Trabalho nº14/2021 Unidade: Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do 
Servidor 

Nome do servidor: Michael Pablo França Silva 

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, poderá 
usar 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. 

   ( ) Meta - Necessidade de - Reavaliar 
   atendida atualização de minuciosamente o 
   no prazo. levantamento da quantitativo de 
   ( ) Meta demanda verificando servidores ativos 
   atendida as quantidades e que estão inseridos 
   fora do agentes químicos no contexto de 
   prazo. quantitativos; exposição a   riscos 

 
 

 
1º 

Elaboração de 
Estudo Técnico 
Preliminar para 
aquisição do 
serviço de Análise 
quantitativa de 
agentes químicos. 

 
 

Finalizar esta etapa 
do processo para dá 
continuidade aos 
trâmites posteriores. 

( X ) Meta 
não 
atendida. 

- Saída e afastamento 
de servidores que 
estavam inseridos no 
levantamento inicial; 
- Análise de diversos 
processos de avaliação 
ambiental dos 
servidores envolvidos 

químicos 
quantitativos (em 
andamento); 
- Análise das 
declarações de 
localização e 
atividades dos 
servidores que 

    em manipulação   de manipulam produtos 
    produtos químicos; químicos a fim de 
    - Data   Estimada   de identificar os 
    envio de processo à agentes 
    COLOG para   análise quantificáveis (em 
    inicial (TR pronto): andamento). 
    17/05/2021.  
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2º 

Analisar e emitir 
laudo          técnico 
sobre a 
disponibilidade do 
espaço destinado 
à cozinha 
industrial 
localizada no 
Campus das 
Auroras 

 
 
 

Concluir análise e 
emissão de parecer 
técnico. 

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

- Análise conjunta com 
Divisão de Projetos 
(DIVPRO) e Divisão de 
Alimentação e 
Nutrição (DAN); 
- Apanhado de 
informações 
complementares 
solicitadas ao IDR e 
IEDS. 

 

 
 
 

 
3º 

 

 
Fiscalização do 
contrato de 
manutenção 
combate  a 
incêndio 

 

Cumprir o 
cronograma  de 
manutenção 
Preventiva conforme 
contido no processo 
sob o número 
23282.506138/2019- 
12 

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

-    Atendimento     do 
cronograma mensal 
de visita técnica nos 
locais de acordo com 
o Termo de 
Referência. 

 

 
 
 
 

 
4º 

 
 
 

Iniciar estudo para 
a elaboração do 
Programa de 
Prevenção de 
Riscos Ambientais 
PPRA 

 
 
 

Definir modelo do 
documento e 
estratégia de 
elaboração (por 
unidade, atividade, 
ambiente, etc.) 

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

- Análise e definição 
entre modelos de 
PPRA já existentes em 
conjunto com 
membro da equipe de 
segurança  no 
trabalho; 
- Definição       de 
estratégia de 
elaboração do plano 
por ambientes de 
cada Campus. 

 

 
 
 

 
5º 

 
 
 

 
Gestão de EPI 

 

 
Gerir a distribuição 
correta dos EPIs de 
acordo com 
exposição ao risco 
dos servidores 

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

- Realização      de 
parceria com os 
membros da equipe 
de segurança do 
trabalho; 
- Elaboração de base 
de conhecimento 
sobre Termo de 
Recebimento de EPI 
no SEI. 

 

 
 

 

Plano de Trabalho nº /2021 Unidade SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Nome da chefia imediata Antônio Adriano Semião Nascimento 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
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Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 

 

( x ) Concordo ( ) Concordo – com ressalvas ( ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão. 

As metas foram atendidas com sucesso dentro do prazo previsto, exceto na atividade de Elaboração de 
Estudo Técnico Preliminar para aquisição do serviço de Análise quantitativa de agentes químicos, em 
virtude do período de pandemia que tem dificultado esse processo de avaliação da força de trabalho para 
fins de avanço do estudo técnico. 
O período de trabalho remoto tem contribuído para maior concentração do servidor quanto à elaboração 
de pareceres e outros documentos de análise técnica. 
Espera-se conclusão da primeira meta para o próximo trimestre. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 15/2021  Unidade: Divisão de Atenção à 
Saúde e Segurança 

do Servidor 

Nome do servidor: Sandriely Sonaly Lima Oliveira 

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, poderá 
usar 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. 

1º Manutenção Preventiva e 
Corretiva de combate a 
incêndio 

Disponibilizar manutenção e 
funcionamento do sistema 
de combate á incêndio 
continuamente, conforme o 
processo sob o número 
23282.506138/2019-12. 

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

- Fiscalização 
do contrato 
de combate a 
incêndio. 

 

2º Realização de treinamento 
do uso e conservação de 
EPI´s 

Realizar treinamento de 
guarda e conservação dos 
equipamentos de proteção 
individual.  

(  X ) 
Meta 
atendida 
no prazo. 
(   ) Meta 
atendida 

- Capacitação 
dos servidores 
quanto ao uso 
correto dos 
EPI´s; 
- Elaboração 

 

Relatório 15. SANDRIELY SONALY LIMA OLIVEIRA (0280561)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 52



fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

de base de 
conhecimento 
sobre Termo 
de 
Recebimento 
de EPI no SEI 
para melhorar 
o fluxo desses 
processos.  

3º Acompanhamento dos 
processos de Adicional de 
Insalubridade/Periculosidade 

Acompanhar as demandas 
de Adicional de 
Insalubridade/Periculosidade 
via SEI. 

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

- Trabalho em 
conjunto com 
a equipe de 
segurança do 
trabalho. 

 

4º Iniciar a elaboração do PPRA Planejar e iniciar a 
elaboração do Programa de 
Prevenção de Riscos 
Ambientais. 

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

- Análise e 
definição do 
modelo de 
PPRA em 
conjunto com 
membro da 
equipe de 
segurança no 
trabalho; 
- Definição de 
estratégias 
para 
elaboração do 
plano. 

 

5º Apoio à equipe 
multiprofissional 

Apoiar, no âmbito da saúde 
e segurança do trabalho, à 
equipe multiprofissional em 
ações e projetos.  

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

- Parcerias 
internas às 
equipes DAS e 
SSQV. 
 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 01/2021 Unidade Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

Nome da chefia imediata Michael Pablo França Silva 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. 
A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria 
contínua do desempenho das atividades. 
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Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

 
Todas as atividades planejadas pela servidora para o referido trimestre foram executadas com êxito. 
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ANEXO II 

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

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

Nome do servidor: SAULO DA SILVA DIÓGENES 

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. 

1º  Apoiar ações de 
promoção da 
saúde do 
trabalhador na 
realização de 
campanhas em 
para a promoção 
da saúde em 
cooperação com 
outros unidades e 
coordenadorias 

Materialização da 
Campanha 
Janeiro Branco 

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

Realizamos não apenas 
o Janeiro Branco, ou 
melhor das Emoções, 
mas outras campanhas, 
como campanha da 
Dengue; campanha do 
Carnaval; Campanha do 
Abril Verde; 
Colaboração na ação de 
testagem de servidores, 
terceirizados e alunos 
nos campi da UNILAB. 

 

2º Acompanhar e 
fornecer suporte 
técnico ao 
retorno gradual 
seguro das 
atividades 
presenciais 

Disponibilidade 
constante de 
acordo com 
cronograma 
presencial; 
Acompanhar in 
loco atividades 
nos campus 
Liberdade, 
Auroras e 
Palmares.  

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

Diversas ações foram 
implementadas nesse 
sentido, desde aquisição 
de EPI, com dispensação 
de EPIs  por meio de 
fluxo adequado para tal 
fim, via SEI; 
Treinamento dos 
servidores que fariam 
uso de EPI para 
prevenção à COVID por 
meio de curso em 
plataforma EAD; 
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Aplicação de medidas 
do Plano de 
Biossegurança da 
UNILAB, entre outras. 

3º Fornecer suporte 
técnico ao 
acompanhamento 
de servidores 
afastados por 
longos períodos 
por motivo de 
saúde 

Disponibilidade 
constante; 
Realização de 
reuniões 
sistemáticas para 
acompanhamento 
dos casos de 
servidores 
afastados por 
longos períodos 

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

Não houve tal demanda. 
Reuniões sistemáticas 
com a DAS para 
estabelecimento de 
fluxos sobre 
investigação de 
acidentes em serviço. 

 

4º Apoio à equipe 
multiprofissional 

Disponibilidade 
constante; Apoio 
à equipe 
multiprofissional 
em saúde em 
ações e projetos 
no âmbito da 
prevenção e 
promoção da 
Saúde do 
Trabalhador e 
Saúde e Ambiente 

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

Construção da Política 
de Saúde, Segurança e 
Qualidade de Vida do 
Servidor; Alinhamento 
sobre a construção da 
política de Assedio 
moral – construção de 
GT. 

 

5º Realizar periciais 
ambientais in loco 
individuais 

Disponibilidade 
constante; 
Produção dos 
laudos periciais  

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

Não houve 
atendimento a esse 
quesito devido a 
gravidade da 
pandemia no atual 
momento. 
Processos 
relacionados foram 
organizados e 
estudos para 
agilizar as vias 
administrativas 
envolvidas. 

As atividades 
práticas não estão 
ocorrendo, exceto 
para servidores da 
área da saúde, 
expostos ao risco 
biológico, inclusive 
ao vírus da COVID-
19. Faz-se 
necessário a 
redução da 
gravidade da 
pandemia e a 
vacinação de 
servidores que 
farão as perícias in 
loco, haja visto 
que aqueles 
servidores da 
saúde, por 
estarem em linha 
de frente, já foram 
ou estão sendo 
vacinados, o que 
não é verdade 
para os peritos 
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ambientais, que 
foram 
enquadrados 
como profissionais 
da educação no 
plano nacional de 
vacinação, 
estando apenas na 
quarta fase de 
vacinação. 

6º Confecção de 
avaliações e 
laudos ambientais 
sob demanda 

Disponibilidade 
constante; 
Produção dos 
laudos ambientais 
coletivos ou 
individuais. 

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

Não houve 
demanda de 
realização de 
Laudos a serem 
realizados que 
precisasse da 
atuação desse 
servidor. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

Nome da chefia imediata MICHAEL PABLO FRANÇA SILVA 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. 
A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria 
contínua do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
 
Todas as atividades planejadas pelo servidor para o referido trimestre foram executadas com êxito. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 17/2021  Unidade: Serviço de Saúde e Qualidade de 

Vida 

Nome do servidor: Eyslane Gonçalves Maia 

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, poderá usar 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. 

1º Realização de 

perícias oficiais em 

saúde 

Organizar e 

agendar 

perícias 

oficiais em 

saúde 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- * Parceria com 

Coase e IFCE na 

disponibilização da 

agenda dos peritos 

e dos  espaços 

físicos para as 

perícias. 

- Implementação 

do Plano de 

Biossegurança da 

Unilab. 

- Suspensão 

temporária das 

atividades 

periciais devido o 

aumento dos casos 

de Covid-19 no 

estado do Ceará, 

conforme ofício 

da SGP. 

2º Acompanhamento 

presencial das 

perícias 

(IFCE/UNILAB) 

Acompanhar 

peritos e 

servidores 

antes da 

avaliação para 

auxiliar na 

organização 

do espaço, 

cumprimento 

das normas de 

segurança, 

() Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(  x ) Meta 

não 

atendida. 

- Apoio da chefia 

da DAS na 

articulação do 

transporte, EPI’s e 

organização 

intersetorial para 

dar suporte a 

atividade. 

 

Impossibilidade de 

acompanhamento 

presencial das 

atividades por ser 

pertencente ao 

grupo de risco 

para complicação 

de Covid-19 

(gestação); 

Atividade 

executada por 
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digitalização 

de 

documentos. 

outros servidores 

do setor. 

3º Gerenciamento do e-

mail: 

pericia@unilab.edu.br 

Responder os 

e-mails em 

tempo hábil 

(no mesmo 

dia que recebe 

a demanda) 

( X) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- Dirimir dúvidas 

dos servidores em 

tempo hábil, além 

de resolução de 

demandas 

 

4º Gerenciamento dos 

Processos de 

“Solicitação de 

Perícia Oficial em 

Saúde” no SEI, além 

de outros processos 

do SSQV 

Agendamento 

das perícias, 

conforme 

solicitação dos 

servidores 

requerentes 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- Atuação conjunta 

pela equipe 

administrativa da 

perícia Unilab e 

unidades SIASS. 

 

5º Articulação com 

COASE e IFCE 

Interlocução 

para o 

planejamento 

de algumas 

atividades de 

parceria e para 

realização das 

perícias 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

 - Trabalho em 

equipe com 

organização, 

respeito, 

comunicação 

efetiva e parcerias. 

 

6º Encaminhamento das 

CATs para equipe de 

segurança e psicóloga 

(quando for 

adoecimento mental) 

Dar ciência a 

equipe de 

vigilância dos 

acidentes de 

trabalho 

( x  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(  ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( ) Meta 

não 

atendida. 

Encaminhamento 

da Cats para a 

equipe responsável 

pela investigação 

dos acidentes de 

trabalho 

 

7º Atualização de 

documentos 

relacionados a 

“Perícia Oficial em 

Saúde” no SEI. 

Atualizar 

documentos e 

fluxos de 

processos SEI 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- Necessidade de 

atualização de 

documentos 

relacionados a 

Perícia Oficial em 

Saúde no SEI 

 

8º Inserção no SIASS de 

atestados de curta 

duração 

Registrar 

dados de 

afastamentos 

de curta 

duração 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

- Atuação conjunta 

pela equipe 

administrativa da 

perícia Unilab e 

unidades SIASS. 
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(   ) Meta 

não 

atendida. 

9º Atividades 

decorrentes do Plano 

de Biossegurança da 

Unilab 

Desenvolver 

ações 

solicitadas a 

partir da 

criação do 

plano de 

biossegurança 

da Unilab 

( x ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(  ) Meta 

não 

atendida. 

-Construção de 

vídeo explicativo 

sobre a utilização 

correta do 

termômetro 

infravermelho para 

verificação da 

temperatura 

corporal das 

pessoas antes de 

entrar na 

universidade 

- 

 

10º Colaboração na 

realização das 

ações/campanhas de 

saúde 

Colaborar 

com as 

campanhas em 

saúde 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

-Parceria entre a 

equipe através de 

trabalho 

colaborativo. 

Estava de férias 

durante a 

construção do 

vídeo sobre o 

carnaval. 

11º Construção de 

cartilha tira dúvidas 

sobre Perícia Oficial 

em Saúde 

Publicizar as 

principais 

dúvidas 

referentes a 

Perícia Oficial 

em Saúde 

(  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x ) Meta 

não 

atendida. 

 -Demanda não 

atendida em 

função de 

envolvimento em 

atividades não 

programadas 

como organização 

e buscas por 

soluções de 

processos 

judiciais, 

Colaboração na 

\Política de Saúde 

do Servidor, 

colaboração na 

campanha de 

prevenção das 

arboviroses, 

Construção do 

vídeo explicativo 

sobre termômetro, 

junta médica 

decorrente de 

ações judiciais. 

12º Informações sobre 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

(LTS) junto Boletim 

de Serviço 

Organizar 

dados e enviar 

informações 

sobre LTS 

para Boletim 

de Serviço 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

- Dados 

organizados, 

porém não 

publicizados 

devido a suspensão 

temporária das 
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fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

atividades 

periciais. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Serviço de Saúde e Qualidade de Vida 

Nome da chefia imediata Larissa Silva de Oliveira Matos 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 

definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 

ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua do 

desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá usar 

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). 

   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

Diante do contexto pandêmico que inviabilizou a realização de algumas atividades presenciais, concordo 

com os resultados expostos. Em acréscimo, ressalto a grande quantidade de metas atingidas devido à 

iniciativa da servidora e da equipe SSQV e à adaptação das atividades viáveis ao meio on-line. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR) 

Plano de Trabalho nº 18/2021  Unidade: Serviço de Saúde e Qualidade de 

Vida 

Nome do servidor: Sara do Nascimento Cavalcante 

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, poderá usar 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. 

1º Oferta de perícias 

oficiais em saúde 

Organizar e 

agendar 

perícias 

oficiais em 

saúde 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- * Parceria com 

Coase e IFCE na 

flexibilização da 

agenda dos peritos 

e seção de espaços 

para as perícias. 

- Aquisição de 

EPI´s pela equipe 

de segurança da 

Unilab para 

manutenção das 

atividades e 

implantação do 

Plano de 

Biossegurança da 

Unilab até o 

momento que foi 

possível realizar 

as perícias. 

- Fatores 

associados ao 

aumento de casos 

da pandemia 

fizeram o serviço 

parar novamente*. 

2º Acompanhamento 

presencial das 

Acompanhar 

peritos e 

servidores 

(X) Meta 

atendida 

no prazo. 

- Apoio de chefias 

do SSQV e DAS 

na articulação do 

- 
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perícias 

(IFCE/UNILAB) 

antes da 

avaliação para 

auxiliar na 

organização 

do espaço, 

cumprimento 

das normas de 

segurança, 

digitalização 

de 

documentos. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

transporte, EPI’s e 

organização 

intersetorial para 

dar suporte a 

atividade. 

 

3º Gerenciamento do e-

mail: 

pericia@unilab.edu.br 

Responder os 

e-mails em 

tempo hábil 

(no mesmo dia 

que recebe a 

demanda) 

( X) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

*Quando a 

demanda dependia 

somente da equipe 

administrativa 

ocorria em tempo 

hábil, no entanto 

quando dependia 

da resposta de 

terceiros intra e 

intersetorial, em 

alguns casos 

houve demora. 

 

4º Gerenciamento dos 

Processos de 

“Solicitação de 

Perícia Oficial em 

Saúde” no SEI 

Agendamento 

das perícias, 

conforme 

solicitação dos 

servidores 

requerentes 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- Atuação 

conjunta pela 

equipe 

administrativa da 

perícia Unilab e 

unidades SIASS. 

 

5º Articulação com 

COASE e IFCE 

Interlocução 

para o 

planejamento 

de algumas 

atividades de 

parceria e para 

realização das 

perícias 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

 - Trabalho em 

equipe com 

organização, 

respeito, 

comunicação 

efetiva e parcerias. 

 

6º Encaminhamento das 

CATs para equipe de 

segurança e psicóloga 

(quando for 

adoecimento mental) 

Dar ciência a 

equipe de 

vigilância dos 

acidentes de 

trabalho 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(  ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

 No momento sem 

pendências, porém 

pendente de 

fechamento de 

atualização de 

fluxo de CAT 

dentro da 

instituição, bem 

como definição de 

ação conjunta. 

7º Verificação junto à 

equipe SEI das 

possíveis mudanças 

Atualizar 

documentos e 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

- Atuação 

conjunta pela 

equipe 
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nos documentos no 

sistema 

fluxos de 

processos SEI 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

administrativa da 

perícia Unilab. 

8º Inserção no SIASS de 

atestados de curta 

duração 

Registrar 

dados de 

afastamentos 

de curta 

duração 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

- Atuação 

conjunta pela 

equipe 

administrativa da 

perícia Unilab e 

unidades SIASS. 

 

9º Atividades 

decorrentes do Plano 

de Biossegurança da 

Unilab 

Desenvolver 

ações 

solicitadas a 

partir da 

criação do 

plano de 

biossegurança 

da Unilab 

(  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x ) Meta 

não 

atendida. 

 - No momento não 

realizei nenhuma 

ação direta nesse 

sentido. 

10º Auxílio em 

ações/campanhas de 

saúde 

Apoiar a 

campanha 

janeiro branco 

e carnaval 

seguro (se 

tiver carnaval 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

(   ) Meta 

não 

atendida. 

-Parceria com 

COASE/SSQV 

através de trabalho 

colaborativo. 

*Não fui acionada 

para auxiliar na 

campanha de 

carnaval. 

11º Construção de 

cartilha tira dúvidas 

sobre Perícia Oficial 

em Saúde 

Publicizar as 

principais 

dúvidas 

referentes a 

Perícia Oficial 

em Saúde 

(  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x ) Meta 

não 

atendida. 

 -Demanda não 

atendida em 

função de 

envolvimento em 

atividades não 

programadas como 

organização e 

buscas por 

soluções de 

processos 

judiciais, Política 

de Saúde do 

Servidor, junta 

médica por 

vídeoconferência. 

12º Informações sobre 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

(LTS) junto Boletim 

de Serviço 

Organizar 

dados e enviar 

informações 

sobre LTS 

para Boletim 

de Serviço 

( X ) Meta 

atendida 

no prazo*. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

- Dados 

organizados, 

porém não 

publicizados. 
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(   ) Meta 

não 

atendida. 

13º Organização dos 

prontuários dos 

servidores 

Sistematizar 

os prontuários 

físicos dos 

servidores, 

removendo o 

arquivo morto 

dos servidores 

ativos e 

conversar com 

setor 

envolvido na 

redistribuição. 

(  ) Meta 

atendida 

no prazo. 

(   ) Meta 

atendida 

fora do 

prazo. 

( x ) Meta 

não 

atendida. 

 - Demanda não 

atendida devido à 

falta de insumos 

para fazer 

etiquetação com 

identificação de 

prontuários novos, 

sem previsão de 

compra para o 

insumo visto o 

contexto de 

trabalho remoto. 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Serviço de Saúde e Qualidade de Vida 

Nome da chefia imediata Larissa Silva de Oliveira Matos 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 

definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 

ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua do 

desempenho das atividades. 

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 

individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá usar 

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). 

   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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Diante do contexto pandêmico que inviabilizou a realização de algumas atividades presenciais, concordo 

com os resultados expostos. Em acréscimo, ressalto a grande quantidade de metas atingidas devido à 

iniciativa da servidora e da equipe SSQV e à adaptação das atividades viáveis ao meio on-line. 

 

Relatório 18. SARA DO NASCIMENTO CAVALCANTE (0280564)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 66



ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 20/2021  Unidade: Serviço de Saúde e Qualidade de Vida 

Nome do servidor: Larissa Silva de Oliveira Matos 

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, poderá 
usar 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. 

1º Oferta de 
Atendimento 
Psicológico 

Disponibilizar 
inscrição para 
atendimento 
psicológico 
continuamente 

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

- Divulgação do serviço 
em diversos meios 
institucionais; 
- Disponibilização de 
agenda contínua para 
servidores e 
colaboradores 
solicitantes, de modo a 
não gerar listas de 
espera ou prazos longos 
entre inscrição e 
agendamento. 

 

2º Realização de 
ações em saúde 
mental 

Realizar 
Campanha 
Janeiro Branco 

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

- Realização de parceria 
com a equipe de saúde 
da COASE/PROPAE; 
- Participação e 
colaboração coordenada 
e ativa de toda a equipe 
DAS. 

 

3º Elaboração de 
Programa de 
Saúde e 
Qualidade de Vida 

Elaborar e iniciar 
execução de 
Programa de 
Saúde e 

(  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 
(   ) Meta 

- Trabalho 
multiprofissional com a 
equipe SSQV. 
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Qualidade de 
Vida 

atendida 
fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

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

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

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

- Atuação 
multiprofissional em 
parceria com a equipe 
responsável pelo 
gerenciamento do e-
mail e das atividades de 
perícia no Ceará. 

 

5º Apoio à equipe 
multiprofissional 

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

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

- Parcerias internas às 
equipes DAS e SSQV; 
- Capacitação contínua 
da equipe 
multiprofissional em 
saúde e segurança do 
trabalho. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

Nome da chefia imediata MICHAEL PABLO FRANÇA SILVA 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. 
A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria 
contínua do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
 
Todas as atividades planejadas pela servidora para o referido trimestre foram executadas com êxito. 
 
Observação: prevê para os próximos meses a elaboração de relatório mensal sobre o Atendimento 
Psicológico a ser entregue à chefia imediata, contemplando as seguintes informações:  
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• Distribuição de atendimentos do plantão psicológico por setor; 

• Distribuição de atendimentos do plantão de psicológico por campus; 

• Distribuição de atendimentos do plantão de psicológico por demanda. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 21/2021  Unidade:  Seção de Capacitação e 
Desenvolvimento 

Nome do servidor:  Cíntia Fernandes da Silva Freire 

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. 

1º Planejamento 
das Ações do 
PDP 2021 

Auxiliar na 
priorização das 
necessidades e 
elaboração do 
planejamento 

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

Aprovação da LOA 
tardia; férias da 
titular da DDP; 
normativos 
internos 
pendentes 
(portaria de 
capacitação). 

Publicação da LOA 
e da portaria 
interna que orienta 
sobre as 
capacitações. 

2º Atualização nas 
Bases de 
Conhecimento 
dos 
Afastamentos 

Atualizar, 
juntamente com a 
SDP, o fluxo e 
normas 
relacionadas aos 
afastamentos 

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

Pendente devido a 
outras demandas 
prioritárias da 
Seção de Diárias e 
Passagens - SDP. 

Encaminhamento 
da SDP. 

3º Análise da nova 
Instrução 
Normativa da 
PNDP 

Entender as 
alterações 
propostas e 
atualizar os 

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

Análise foi 
necessária para 
construção da 
Portaria de 

 

Relatório 21. CINTIA FERNANDES DA SILVA FREIRE (0280566)         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 70



documentos 
internamente 

fora do 
prazo. 
(   ) Meta 
não 
atendida. 

Capacitação 
(Prioridade 5) 

4º Processo 
Seletivo de 
Afastamento 
para pós-
graduação 
stricto sensu de 
servidores TAEs 

Auxiliar na 
elaboração do 
edital e no 
acompanhamento 
do processo 
seletivo de 
afastamento dos 
servidores TAEs 

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

Organização 
interna da unidade 
e cumprimento 
dos prazos 
previstos no edital. 

 

5º Portaria de 
Capacitação 

Elaborar proposta 
de Portaria de 
Capacitação 

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

Análise da 
legislação e 
pesquisa de 
normativos em 
outras instituições. 
A minuta foi 
construída no 
prazo indicado. 

 

6º Acompanhame
nto 
orçamentário 
das ações 
planejadas 

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

Sob demanda.  

7º Acompanhame
nto e execução 
das ações 
planejadas no 
PDP 2021 

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

Sob demanda.  

8º Formulário de 
identificação 
das 
necessidades de 
desenvolviment
o 

Incluir nos 
requerimentos de 
afastamentos e 
licenças um campo 
para identificar a(s) 
necessidade(s) de 
desenvolvimento 

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

Solicitação feita ao 
Comitê do SEI e 
atendida no prazo. 

 

9º Proposta de 
Convênio para 
ações de 
desenvolviment
o 

Pesquisar e 
minutar proposta 
de convênio para 
ações de 
desenvolvimento 

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

Outras demandas 
prioritárias. 
Pesquisa realizada, 
porém  a minuta 
de portaria ainda 
está pendente. 
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( x ) Meta 
não 
atendida. 

10º Avaliação de 
impacto das 
ações de 
desenvolviment
o 

Minutar modelos 
de avaliação de 
impacto das ações 

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

Demanda atendida 
pela gerência da 
DDP. 

 

11º Programa de 
curso formato 
EAD: Integração 
de Novos 
Servidores e SEI 

Elaborar proposta 
de programa 
permanente para o 
AVA Moodle 

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

Devido ao não 
atendimento da 
prioridade 1, 
fatores também 
impactaram essa 
atividade 
(Aprovação da LOA 
tardia; férias da 
titular da DDP; 
normativos 
internos 
pendentes). 

 

12º Incentivo à 
qualificação 

Acompanhamento 
dos processos que 
chegam à SCD 

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

Sob demanda.  

13º Afastamentos 
do país 

Acompanhamento 
dos processos que 
chegam à DDP 

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

Sob demanda.  

14º Horário especial 
do servidor 
estudante 

Acompanhamento 
dos processos que 
chegam à DDP 

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

Sob demanda.  

15º Cadastro de 
afastamentos 

Acompanhar o 
cadastro dos 
afastamentos no 

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

Sob demanda.  
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SIGEPE quando do 
início do prazo 

fora do 
prazo. 
(    ) Meta 
não 
atendida. 

16º Cadastro dos 
incentivos 

Acompanhar o 
cadastro dos 
incentivos no 
Siapenet 

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

Sob demanda.  

17º Leitura de e-
mails 

Responder emails 
relacionados aos 
processos da 
unidade 

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

Sob demanda.  

18º Relatório de 
afastamento 
dos servidores 

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

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

Sob demanda.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 21/2021 Unidade Divisão de Desenvolvimento de Pessoal 

Nome da chefia imediata Natália Silva Athayde 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( X  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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A servidora realizou as atividades conforme consta no presente relatório. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
(AVALIAÇÃO DO SERVIDOR – PERÍODO: 02/02 A 02/05/2021) 

Plano de Trabalho nº 22/2021  Unidade: DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAL-DDP/SGP 

Nome do servidor: NATÁLIA SILVA ATHAYDE 

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. 

1 Realizar o 
acompanhamento 
gerencial da 
equipe. 

Garantir que as 
condições necessárias 
à execução das 
atividades estejam 
garantidas 
 

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

Comunicação 
constante. 

- 

2 Despachar os 
processos da 
Unidade 
 

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

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

Comprometimento 
e conhecimento 
técnico da equipe. 

- 

3 Planejar a oferta de 
capacitação para 
2021 

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

Demora na 
publicação do 
orçamento pelo 
governo federal; 
recurso reduzido, 
demora na 
aprovação da 
norma interna. 

Foi proposto um 
planejamento inicial, 
porém ainda está 
sujeito a nova análise e 
aprovação. 

4 Elaborar material 
de comunicação do 
PDP 2021 

Elaborar material de 
comunicação do PDP 
2021 

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

Demora na 
publicação do 
orçamento pelo 
governo federal; 
recurso reduzido, 
demora na 

Material parcialmente 
elaborado, contudo há 
pendências de ajuste 
nos fluxos e apreciação 
pela SGP antes da 
divulgação. 
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aprovação da 
norma interna 

5 Elaborar material 
para reunião com 
os docentes dos 
Malês 

Sensibilizar os 
servidores do campus 
para as ações que a 
SGP tem realizado 
sobre a matéria. 

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

O material não foi 
apresentado 
porque não houve 
a reunião. 

 

6 Encaminhar minuta 
de norma de 
capacitação para a 
SGP 

Encaminhar processos 
para realização de 
avaliação de 
desempenho dos 
servidores e abrir 
processo para 
concessão de 
progressão por mérito. 

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

O processo de 
pesquisa e 
discussão no 
âmbito da DDP 
demandou mais 
tempo do que o 
previsto.  

 

7 Definir 
procedimentos 
internos para 
realizar o 
acompanhamento 
do PDP 2021. 

aprimorar planilhas, 
alinhar com a SGP e 
com a equipe e 
divulgar 
procedimentos para o 
monitoramento 
eficiente do PDP 

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

Falta a apreciação 
da SGP para 
aprovar os 
procedimentos. 

 

8 Definir critérios e 
formas de 
disponibilizar 
materiais 
produzidos para os 
eventos de 
capacitação. 

Identificar os materiais 
e os canais e as formas 
de disponibilizá-los 
para a comunidade 
sem que o material 
perca a integridade. 

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

 Discutir com a equipe 
em momento 
oportuno. OUtras 
demandas foram 
priorizadas. 

9 Leitura de e-mails Responder a 
acompanhar todos os 
e-mails 
correspondentes aos 
assuntos tratados na 
DDP 

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

  

10 Demandas 
provenientes de 
outros setores. 

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

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

  

11 Atualização de 
planilhas. 

Manter as planilhas de 
controle atualizadas 

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

  

12 Subsidiar a SGP e 
colaborar com a 
realização de 
convênios 
relacionados às 
ações de 
capacitação. 

Despachar processos 
DDP, conforme a 
legislação e a matéria 
relacionada. 

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

 Precisamos primeiro 
ter o planejamento da 
oferta de capacitação 
divulgado e uma oferta 
mais consistente,  

13 Planejar material 
para o projeto 
sobre informes de 
carreiras. 

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

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

 A produção foi iniciada, 
mas precisamos rever a 
pertinência do projeto.  

14 Participar de 
reuniões sobre as 
matérias que se 

Frequência: 3x por 
semana. 

(  x ) Meta atendida no 
prazo. 

sob demanda.  
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relacionam direta 
ou indiretamente 
com o escopo da 
DDP 

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

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 23/2021  Unidade: SADEC 

Nome do servidor: CLÉO PINHEIRO 

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. 

1º Progressão e 
promoção docente 

Analisar e despachar 
os processos que 
chegam na DDP 

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

Acompanhamento diário 
de todos os processos que 
chegam à Unidade. 

 

2º Estágio probatório 
docente 

Analisar e despachar 
os processos que 
chegam na DDP 

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

Acompanhamento diário 
de todos os processos que 
chegam à Unidade. 

 

3º Estágio probatório 
TAE 

Acompanhar e 
encaminhar os 
processos 

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

Organização e controle 
dos processos pela 
Unidade que permite a 
antecipação dos 
procedimentos. 
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(   ) Meta 
não 
atendida. 

4º Progressão por 
mérito TAE 

Encaminhar 
processos para 
realização de 
avaliação de 
desempenho dos 
servidores e abrir 
processo para 
concessão de 
progressão por 
mérito 

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

Organização e controle 
através de planilhas que 
permite à antecipação no 
envio dos processos e o 
acompanhamento do 
envio das avaliações pelas 
unidades. 

 

5º Progressão por 
capacitação TAE 

Analisar e despachar 
os processos que 
chegam na SADEC 

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

Acompanhamento diário 
de todos os processos que 
chegam à Unidade. 

 

6º Leitura de e-mails Responder todos os 
e-mails 
correspondentes 
aos assuntos 
tratados na SADEC 

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

Atenção diária aos e-mails 
que chegam à Unidade 
para que nenhum seja 
respondido fora do prazo. 

 

7º Demandas 
provenientes de 
outros setores 

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

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

Acompanhamento diário 
de todos os processos que 
chegam à Unidade. 

 

8º Atualização de 
planilhas 

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

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

Conferência mensal junto 
ao SIAPE a fim de verificar 
se houve mudança e 
atualização manual de 
acordo com a mudança de 
progressões e estágio 
probatório. 

 

9º Progressões por 
capacitação em 
atraso 

Fazer um 
levantamento das 
progressões por 
capacitação em 
atraso e informar 
aos servidores a fim 
de que estes 
possam encaminhar 
seus processos 

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

Durante uma semana 
foram utilizadas três horas 
diárias para o 
cumprimento da meta. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 23/2021 Unidade SADEC/DDP 

Nome da chefia imediata Natália Silva Athayde 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua 
do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(X) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora realizou as atividades conforme o plano de trabalho. 
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ANEXO II 

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

Plano de Trabalho nº 24/2021  Unidade:  Seção de Capacitação e Desenvolvimento 

Nome do servidor:  Alene Barbosa Leal 

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. 

1º Afastamentos 
para pós-
graduação 
stricto sensu e 
pós-doutorado 

Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
DDP 

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

A DDP possui um 
fluxo processual bem 
definido, em 
conformidade ao 
estabelecido na lei e 
exposto na Base de 
Conhecimento, 
facilitando a 
organização e o 
cumprimento de 
metas. O 
acompanhamento da 
chefia e a prontidão 
da equipe em 
compartilhar ideias e 
tirar dúvidas também 
foi fundamental. 

 

2º Licença para 
capacitação 

Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
DDP 

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

A DDP possui um 
fluxo processual bem 
definido, em 
conformidade ao 
estabelecido na lei e 
exposto na Base de 
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atendida. Conhecimento, 
facilitando a 
organização e o 
cumprimento de 
metas. O 
acompanhamento da 
chefia e a prontidão 
da equipe em 
compartilhar ideias e 
tirar dúvidas também 
foi fundamental. 

3º Afastamentos 
do país 

Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
DDP 

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

A Base de 
Conhecimento está 
em atualização. 
Porém, foi possível 
atingir a meta 
estabelecendo um 
fluxo interno e com a 
ajuda da equipe da 
DDP e das demais 
unidades envolvidas. 

 

4º Incentivo à 
qualificação 

Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
SCD 

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

A SCD possui um 
fluxo processual bem 
definido, em 
conformidade ao 
estabelecido na lei e 
exposto na Base de 
Conhecimento, 
facilitando a 
organização e o 
cumprimento de 
metas. O 
acompanhamento da 
chefia e a prontidão 
da equipe em 
compartilhar ideias e 
tirar dúvidas também 
foi fundamental. 

 

5º Horário 
especial do 
servidor 
estudante 

Analisar e 
despachar os 
processos que 
chegam na 
DDP 

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

A DDP possui um 
fluxo processual bem 
definido, em 
conformidade ao 
estabelecido na lei e 
exposto na Base de 
Conhecimento, 
facilitando a 
organização e o 
cumprimento de 
metas. O 
acompanhamento da 
chefia e a prontidão 
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da equipe em 
compartilhar ideias e 
tirar dúvidas também 
foi fundamental. 

6º   Atualização de 
planilhas 

Atualizar e 
acompanhar 
as planilhas 
de 
afastamentos 

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

Conforme os 
processos de 
afastamento chegam 
na unidade e são 
aprovados pela 
autoridade 
competente, é feita a 
atualização das 
planilhas 
imediatamente. Isso 
possibilita que elas 
estejam sempre 
atualizadas, 
facilitando o resgate 
das informações. 

 

7º Cadastro dos 
afastamentos 

Cadastrar os 
afastamentos 
no SIGEPE 
quando do 
início do 
prazo 

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

Tendo em vista o 
processo contínuo de 
acompanhamento e 
atualização das 
planilhas, é possível 
realizar os cadastros 
dos afastamentos 
quando do início do 
período. 

 

8º Cadastro dos 
incentivos 

Cadastrar os 
incentivos no 
Siapenet 

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

A SCD possui um 
fluxo processual bem 
definido, facilitando a 
organização e o 
cumprimento de 
metas. Os cadastros 
são feitos logo após a 
aprovação do 
incentivo, salvo em 
período de 
fechamento da folha. 

 

9º Leitura de e-
mails 

Responder e-
mails 
relacionados 
aos processos 
em que atuo 

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

O acompanhamento 
de e-mail é feito 
diariamente pela 
equipe, permitindo 
que as respostas aos 
questionamentos 
sejam enviadas com 
prontidão. 

 

10º Processo 
Seletivo de 
Afastamento 
para pós-

Auxiliar na 
elaboração do 
edital e no 
acompanham

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

Foram realizadas 
reuniões para a 
elaboração conjunta 
do edital, que foi 
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graduação 
stricto sensu 
de servidores 
TAEs 

ento do 
processo 
seletivo de 
afastamento 
dos servidores 
TAEs 

do prazo. 
(   ) Meta não 
atendida. 

devidamente 
publicado em 11 de 
fevereiro. A equipe 
também se reuniu 
para a análise da 
documentação e 
conseguiu concluir as 
etapas do processo 
seletivo respeitando 
os prazos 
estabelecidos no 
Edital SGP Nº 
01/2021. 

11º Relatório de 
afastamento 
dos servidores 

Elaboração e 
publicação de 
relatório 
mensal de 
afastamento 
de servidores 

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

As planilhas de 
afastamentos são 
atualizadas 
frequentemente, o 
que facilita a 
elaboração do 
relatório mensal. 

 

12º Portaria de 
Capacitação 

Elaborar 
proposta de 
Portaria de 
Capacitação 

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

A pesquisa de 
material de apoio e as 
reuniões para 
discussão do tema 
realizadas pela 
equipe possibilitaram 
a elaboração 
conjunta da minuta 
da portaria dentro do 
prazo estabelecido. 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº 21/2021 Unidade Seção de Capacitação e Desenvolvimento 

Nome da chefia imediata Cíntia Fernandes da Silva Freire 

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. 
A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria 
contínua do desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá 
usar 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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

( x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 
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Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  

A servidora Alene Barbosa Leal é disciplinada, organizada e autogerenciável.  
Demonstra iniciativa e proatividade, sugerindo melhorias nos fluxos dos processos, quando necessário. 
O atendimento às metas sugeridas foi resultado do seu compromisso com o trabalho e com as demandas 
propostas. 
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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 II 

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

Plano de Trabalho nº ___/2021  Unidade: DAS 

Nome do servidor: MÁRCIA MARIA BEZERRA GOMES CABRAL 

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, poderá usar 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 de 

desempenho 
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. 

1º  Planejamento DAS 
2021 

Reformulação e 
Atualização do 
planejamento 
Anual DAS 

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

-O planejamento do 
primeiro trimestre foi 
baseado em 
primordialmente nas 
atividades já 
elencadas e definidas 
para a DAS pela 
Gestão Superior de 
acordo  com 
planejamento 
anterior e calendário 
de saúde nacional. 

 

2º Realização de 
ações em saúde 
mental 

Realizar 
Campanha 
Janeiro Branco 
em parceria com 
Coase 

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

- Realização de 
parceria com a 
equipe de saúde da 
COASE/PROPAE; 
- Participação e 
colaboração 
coordenada e ativa  
de toda a equipe 
DAS. 

 

3º Programa de 
Saúde e Qualidade 
de Vida  

Acompanhar a 
Elaboração e 
início da 
execução do 

(  X ) Meta 
atendida no 
prazo. 

- Devido 
acompanhamento do 
Trabalho 
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Programa de 
Saúde e 
Qualidade de 
Vida 

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

multiprofissional com 
a equipe SSQV 

4º Curso de 
manuseio de EPIS 
e termômetros 

Apoiar e 
acompanhar a 
construção do 
treinamento pela 
Equipe de 
Segurança e SSQV 

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

- Devido 
acompanhamento do 
Trabalho 
multiprofissional com 
a equipe SSQV e 
Segurança do 
Trabalho. 

 

5º Apoio à equipe 
multiprofissional 

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

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

- Parcerias internas 
às equipes DAS e 
SSQV, 
monitoramento e 
observações; 
- Incentivo à 
Capacitação contínua 
da equipe 
multiprofissional em 
saúde e segurança do 
trabalho, inclusive 
com relação ao 
manuseio com os 
EPIS. 

 

6º Conferência dos 
materiais (E’PIS) a 
serem enviados 
para Unilab pela 
Empresa 
contratada 

Receber e 
finalizar processo 
de aquisição dos 
E’PIS da Unilab 

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

-Conferência 
pessoal e 
separação dos EPIS 
com equipe de 
segurança do 
trabalho, 
separação dos 
materiais por 
unidade para a 
devida distribuição 
às principais 
unidades 
envolvidas. 
-Finalização dos 
processos SEI de 
EPIS. 

 

7º Acompanhamento 
da Gestão de EPIS 
com Equipe de 
Segurança 

Verificar e 
acompanhar a 
correta gestão de 
distribuição dos 
EPIS para 
servidores 
UNILAb 

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

- Divulgação do 
serviço de 
distribuição dos EPIS 
em toda a UNILAB, e 
meios comunicativos 
institucionais; 
- Participação e 
colaboração 
coordenada e ativa  
de toda a equipe de 
segurança do 
Trabalho da DAS. 
- Elaboração de base 
de conhecimento 
sobre Termo de 
Recebimento de EPI 
no SEI. 
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8º Acompanhamento 
e distribuição dos 
processos de 
Perícia, Adicional 
de 
Insalubridade/Peri
culosidade,  e 
demais assuntos 
pertinentes a DAS. 

Verificar as 
demandas dos 
processos 
recebidos na DAS 
procurando dar 
celeridade na 
resolução e 
conclusão dos 
processos em 
nossa unidade. 

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

- A demanda todos 
os dias era escoada 
para os devidos 
responsáveis, porém, 
quando a resposta 
dependia de outros 
setores em alguns 
momentos tivemos 
uma espera na 
resolução do conflito.  
- Participação e 
colaboração 
coordenada e ativa  
de toda a equipe 
DAS. 

 

 

9ª Reunião com 
Equipe 
Multiprofissional 

Fazer 
semanalmente 
reuniões setoriais 
e a cada 15 dias 
reunião com toda 
equipe DAS 

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

- Trabalho de 
acompanhamento 
feito especialmente 
com reuniões 
setoriais semanais, 
apesar de não ter 
conseguido fazer 
quinzenalmente 
sempre com toda a 
equipe DAS. 

 

10º Acompanhamento 
presencial no 
apoio das perícias 
singulares 
(IFCE/UNILAB) 
quando solicitado 
pela Perícia e não 
interferir em 
agenda de 
reuniões e 
planejamento da 
Gerência 

Acompanhar 
peritos e 
servidores antes 
da avaliação 
auxiliando na 
organização do 
espaço, 
cumprimento das 
normas de 
segurança. 

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

- Atuação 
multiprofissional em 
parceria com a 
equipe responsável 
pelas atividades de 
perícia. 

 

11º Gerenciamento do 
e-mail: 
sgp.das@unilab.e
du.br 

Responder os e-
mails em tempo 
célere 

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

- Parcerias internas 
às equipes DAS e 
SSQV; 
- Capacitação 
contínua da equipe 
multiprofissional em 
saúde e segurança do 
trabalho. 

 

12º Auxílio em 
ações/campanhas 
de saúde e 
segurança do 
trabalho 

Apoiar a 
campanha janeiro 
branco, dengue e 
carnaval seguro  

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

-Parceria com 
COASE/SSQV/Servidore
s Unilab(carnaval) 
através de trabalho 
colaborativo 

 

13º Preparar sala e 
computadores 
para início de 
revezamento da 
equipe na DAs 

Acionar TI para 
preparação de 
equipamentos e 
deixar maioria 
dos 

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

. Demanda não 
atendida 
totalmente 
em função da 
troca dos 
nobreaks que 
ainda estamos 
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computadores 
funcionando 

( x  ) Meta não 
atendida. 

aguardando 
do patrimônio 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE 
(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA) 

Plano de Trabalho nº ____/2021 Unidade  

Nome da chefia imediata  

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do servidor, 
definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com ressalvas ou Discordo. 
 
Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a decisão. A 
ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com a melhoria contínua do 
desempenho das atividades. 
 
Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a própria 
individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por exemplo, poderá usar 
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). 
   

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

(   ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo 

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.  
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   01/2021 Unidade Superintendência de Gestão de Pessoas

Nome da chefia imediata Antonio Adriano Semião Nascimento

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar 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).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora executou suas atividades dentro do previsto no plano de trabalho conforme planejado.
A dedicação e compromisso tem sido os fatores indispensáveis para conclusão das tarefas
planejadas.

Referência: Processo nº 23282.001174/2021-17 SEI nº 0286445
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   2  /2021 Unidade Assessoria Técnica de Pessoal

Nome da chefia imediata Antonio Adriano Semião Nascimento

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar 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).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora executou suas atividades dentro do previsto no plano de trabalho conforme planejado.
A dedicação e compromisso tem sido os fatores indispensáveis para conclusão das tarefas
planejadas.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
15/06/2021, às 13:32, 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 0292476 e o código CRC C10F7F81.

Referência: Processo nº 23282.001174/2021-17 SEI nº 0292476
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   3  /2021 Unidade Divisão de Administração de Pessoal

Nome da chefia imediata Antonio Adriano Semião Nascimento

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar 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).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( x ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.
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A servidora executou suas atividades dentro do previsto no plano de trabalho conforme planejado.
A dedicação e compromisso tem sido os fatores indispensáveis para conclusão das tarefas
planejadas.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
15/06/2021, às 13:33, 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 0292478 e o código CRC 15E40661.

Referência: Processo nº 23282.001174/2021-17 SEI nº 0292478
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APÓS O TRIMESTRE

(AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA)

Plano de Trabalho nº   22  /2021 Unidade Divisão de Desenvolvimento de Pessoal

Nome da chefia imediata Antonio Adriano Semião Nascimento

Orientações:

A chefia imediata deverá descrever sua concordância ou não com o relatório de atividades do
servidor, definindo-o em uma das três avaliações possíveis: Concordo, Concordo – com
ressalvas ou Discordo.

 

Após definição da avaliação, a chefia imediata deverá descrever os fundamentos que justificam a
decisão. A ideia é que o servidor possa ter o feedback necessário para que possa contribuir com
a melhoria contínua do desempenho das atividades.

 

Nos fundamentos, a chefia imediata deverá evitar descrever situações que possam expor a
própria individualidade e a individualidade de terceiros, inclusive a de colegas de trabalho. Por
exemplo, poderá usar 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).

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

( x  ) Concordo  (   ) Concordo – com ressalvas (   ) Discordo

Apresente abaixo os fundamentos justificam sua decisão.

Relatório Avaliação Trimestral-Plano de Trabalho SGP 0292485         SEI 23282.001174/2021-17 / pg. 100



A servidora executou suas atividades dentro do previsto no plano de trabalho conforme planejado.
A dedicação e compromisso tem sido os fatores indispensáveis para conclusão das tarefas
planejadas.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
15/06/2021, às 13:36, 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 0292485 e o código CRC 2908A089.

Referência: Processo nº 23282.001174/2021-17 SEI nº 0292485
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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 Relatórios de Atividades de cada servidor (a) e

Avaliação dos Planos de Trabalho pela chefia imediata!
 
1 - A análise dos Relatórios de Atividades do trimestre de fevereiro a

abril/2021, resultou em:
Validado

2 - Foi(ram) idenficado(s) na análise:
(a) identificou-se que em parte dos planos de trabalho, houve metas não

cumpridas com excesso de atividades, por questões de normativas ou por
dependência de outras unidades para concretização

3 - Ajuste(s) a ser(em) feito (s):
(a) Faz-se necessário indicar quais os fatores que eventualmente estejam

gerando excesso de trabalho e promover a distribuição dessas tarefas para demais
membros da equipe, observando-se a unidade de exercício e as atribuições do cargo.

4 - Os relatórios de atividades e a avaliação das chefias ficarão
disponíveis na página da SGP, aba "Trabalho Remoto".

5 - As orientações sobre os planos de trabalho do trimestre maio a
julho/2021 estão disponíveis no Ofício Circular SGP nº 64/2021, em conformidade
com a Instrução Normativa SGP nº 8, de 2020.

 
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.
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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 0292490 e o código CRC 3AE9AC6C.
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