
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 01/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 01/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Dionir Viana Correia Lima
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Divisão de Transportes (DIVTRANS/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Elano Arruda de Oliveira
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
 Início:

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

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

02 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º
Conferência de
documentações dos
veículos.

A

Realizar conferência de
documentações dos
veículos oficiais da
UNILAB a cada 02
(dois) meses.

03 meses  

3º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 45
(quarenta e cinco) dias

03 meses  

4

Realização de vistorias
e levantamentos do
estado de
funcionamento e
conservação dos
veículos oficiais.

A
Realizar vistorias nos
veículos oficiais da
UNILAB a cada
30 (trinta) dias.

02 meses  

5º
Atualização de planilhas
de controle de serviços
de manutenção
veicular preventiva.

A

Realizar atualização das
planilhas de controle de
serviços de
manutenção preventiva
a cada 07 (sete) dias.

03 meses  

6º
Coleta de orçamentos
para serviços de
manutenção veicular
preventiva e corretiva.

A

Realizar, para cada
serviço demandado, a
coleta de 03 (três)
orçamentos de
diferentes oficinas, no
prazo máximo de
07 (sete) dias.

02 meses  

7º
Conferência de
documentos fiscais
relativos à aquisição de
combustíveis.

A

Conferir, a cada
02 (duas) semanas, os
documentos fiscais
relativos à aquisição de
combustíveis.

02 meses  

Documento assinado eletronicamente por DIONIR VIANA CORREIA LIMA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 10:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA,
GERENTE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, em 13/08/2021, às 10:40,
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 0319977 e o código CRC 66FBDAC9.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0319977

Plano de Trabalho Individual 01/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) (0319977)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 02/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 02/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Elano Arruda de Oliveira
Cargo Efetivo: Técnico em Edificações CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Divisão de Transportes (DIVTRANS/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
Férias Parcela 02 (2020) Período Início: 04/10/2021

Fim: 15/10/2021
Início:
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Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços
terceirizados.

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

03 meses  
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2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de veículo
oficial.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
veículo oficial em até
12 (doze) minutos.

03 meses  

3º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 01
(um) mês.

03 meses  

4º
Atualização de planilhas
de controle financeiro
de contratos de
serviços terceirizados.

A

Realizar, a cada
07 (sete) dias, a
atualização das
planilhas de controle
financeiro dos
contratos sob gestão
da unidade.

03 meses  

5º

Realização de vistorias
e levantamentos do
estado de
funcionamento e
conservação dos
veículos oficiais.

A
Realizar vistorias nos
veículos oficiais da
UNILAB a cada
02 (duas) semanas.

02 meses  

6º
Conferência de
documentações dos
veículos.

A

Realizar conferência de
documentações dos
veículos oficiais da
UNILAB a cada 02
(dois) meses.

03 meses  

7º

Realização e condução
de reuniões com a
equipe de servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade.

A
Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada
02 (duas) semanas.

02 meses  

Documento assinado eletronicamente por ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA,
GERENTE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, em 13/08/2021, às 10:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:19,
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 0319983 e o código CRC 578F754F.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0319983
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 03/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 03/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Fabiula Lima Portela
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Divisão de Manutenção e Apoio Operacional (DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
 Início:

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

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
90 (noventa) minutos.

03 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Conferência de
documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados.

P

Realizar a conferência
de documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada
12 (doze) dias.

02 meses  

3º

Alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador pelo
menos a cada
12 (doze) dias.

03 meses  

4º

Alimentação,
atualização e controle
de planilhas de dados
de colaboradores
terceirizados.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de dados
de colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada 07 (sete)
dias.

03 meses  

5º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 03
(três) semanas.

03 meses  

6º

Análise e
encaminhamento de
processos
relacionados a
terceirizados de apoio
administrativo.

P

Realizar a análise e
encaminhamento de
processos
relacionados a
terceirizados de apoio
administrativo em até
02 (duas) horas.

02 meses  

7º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de ramal
telefônico.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
ramal telefônico em até
30 (trinta) minutos.

02 meses  

Documento assinado eletronicamente por FABIULA LIMA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 11:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 11:24, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320004 e o código CRC 295297F4.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320004
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 04/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 04/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Jackson Batista Freitas Vidal
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Liberdade (SPLB/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
Férias Parcela 02 (2021) Período Início: 08/10/2021
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Férias Parcela 02 (2021) Período Fim: 12/10/2021
Férias Parcela 03 (2021) Período Início: 13/10/2021

Fim: 27/10/2021

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços
terceirizados.

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

03 meses  
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2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus da Liberdade.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus da Liberdade,
em até 12 (doze)
minutos.

03 meses  

3º
Realização de vistorias
e levantamentos nos
locais de prestação de
serviços terceirizados.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus da Liberdade
em até 02 (duas)
horas.

02 meses  

4º

Realização de vistorias
e levantamentos
acerca do estado de
funcionamento e
conservação das
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus da Liberdade.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus da Liberdade
em até 03 (três) horas.

03 meses  

5º

Realização e condução
de reuniões com a
equipe de servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade.

A
Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada
02 (duas) semanas.

02 meses  

6º
Acompanhamento e
suporte operacional
a eventos realizados no
Campus da Liberdade.

A

Realizar o
acompanhamento e
dar suporte
operacional a, pelo
menos, 1/2 (metade)
dos eventos realizados
no Campus da
Liberdade

03 meses  

7º

Realização de vistorias
nos espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus da
Liberdade.

A

Realização de 01 (uma)
vistoria, a cada 03
(três) meses, nos
espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus da
Liberdade.

03 meses  

8º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 02
(dois) meses.

03 meses  

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
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SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 11:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JACKSON BATISTA FREITAS
VIDAL, CHEFE DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 11:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:36,
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 0320029 e o código CRC E2373F1C.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320029
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 05/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 05/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro
Cargo Efetivo: Engenheiro Mecânico CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Coordenação de Serviços Operacionais (CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Rosalina Semedo de Andrade Tavares
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (X)  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
Férias Parcela 03 (2020) Período Início: 06/09/2021

Fim: 21/09/2021
Início:
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Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos (relatórios,
ofícios, ordens de serviço,
despachos etc) referentes
à fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos de
serviços terceirizados.

P

Elaborar os
documentos
referentes à gestão e
acompanhamento de
cada contrato em até
30 (trinta) minutos

03 meses  

2º
Elaboração de artefatos
referentes a processos de P

Elaborar a totalidade
de artefatos de 01 03 meses  
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2º contratação de serviços
terceirizados.

P (uma) contratação em
até 10 (dez) dias.

03 meses  

3º
Realização de vistorias e
levantamentos nos locais
de prestação de serviços
terceirizados.

A
Realizar vistorias nos
03 (três) campi da
UNILAB/CE em até 03
(três) horas.

02 meses  

4º

Acompanhar e controlar
os valores executados nos
contratos gerenciados
pela coordenação e suas
respectivas subunidades.

P
Realizar o controle dos
valores a cada
04 (quatro) dias.

03 meses  

5º

Realização e condução de
reuniões com
gerentes/chefes de
unidades vinculadas à
coordenação e com
gestores e fiscais de
contratos.

A

Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe de gestores,
fiscais e gerentes a
cada 08 (oito) dias.

03 meses  

6º
Realização e condução de
reuniões com equipe
operacional terceirizada.

A

Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe operacional
terceirizada a cada 45
(quarenta e cinco)
dias.

02 meses  

7º
Atualização de planilhas de
controle financeiro de
contratos de serviços
terceirizados.

A

Realizar, a cada
08 (oito) dias, a
atualização das
planilhas de controle
financeiro dos
contratos sob gestão
da unidade.

02 meses  

8º

Elaboração de
documentos de instrução,
gestão e informação
relacionados às atividades,
processos e
procedimentos
utilizados/desempenhados
pela coordenação e/ou
suas respectivas
subunidades.

P

Realizar a elaboração
de, pelo menos, 01
(um) documento
normativo a cada
03 (três) meses

03 meses  

9º
Análise e encaminhamento
de processos referentes a
terceirizados de apoio
administrativo.

P

Realizar a análise e
encaminhamento de
processos referentes
a terceirizados de
apoio administrativo
no prazo de até
75 (setenta e cinco)
minutos.

02 meses  

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
15:15, 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 0320039 e o código CRC CF2ECBB8.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320039
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 06/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 06/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Lucas de Queiros Bonifácio
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Auroras (SPAU/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Tiago Sousa Freires
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (X)

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
 Início:

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

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

03 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus das Auroras.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus das Auroras,
em até 12 (doze)
minutos.

03 meses  

3º
Realização de vistorias
e levantamentos nos
locais de prestação de
serviços terceirizados.

A

Realizar vistorias nos
serviços terceirizados
em execução no
Campus das Auroras
em até 03 (três) horas.

02 meses  

4º

Realização de vistorias
e levantamentos
acerca do estado de
funcionamento e
conservação das
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus das Auroras.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus das
Auroras em até 03
(três) horas.

02 meses  

5º

Análise e liberação de
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
das Auroras.

A

Analisar e liberar
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
das Auroras, em até
30 (trinta) minutos.

03 meses  

6º

Emissão e envio de
Guias de Recolhimento
da União relativas a
Contratos de
Concessão de Uso de
Espaços, no Campus
das Auroras.

P
Emitir e enviar GRU’s,
às Concessionárias, até
o penúltimo dia útil de
cada mês.

02 meses  

7º

Realização de vistorias
nos espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus das
Auroras.

A

Realização de 01 (uma)
vistoria, a cada 03
(três) meses, nos
espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus das
Auroras.

03 meses  

8º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P

Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até
45 (quarenta e cinco)
dias.

02 meses  
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS DE QUEIROS BONIFACIO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 08:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO SOUSA FREIRES, CHEFE
DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 08:49, 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 0320056 e o código CRC F87DA6D5.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320056
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 08/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 08/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Rafael Holanda de Lima
Cargo Efetivo: Técnico em Edificações CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Palmares (SPPA/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença Paternidade Período Início: 01/08/2021
Fim: 08/08/2021

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
Férias Parcela 03 (2020) Período Início:  16/08/2021

Fim: 04/09/2021

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
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Férias
 

Período Fim:
____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços
terceirizados.

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

02 meses  

Receber, analisar e dar
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2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus dos Palmares.

P

encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus dos Palmares,
em até 12 (doze)
minutos.

02 meses  

3º
Realização de vistorias
e levantamentos nos
locais de prestação de
serviços terceirizados.

A

Realizar vistorias nos
serviços terceirizados
em execução no
Campus dos Palmares
em até 03 (três) horas.

02 meses  

4º

Realização de vistorias
e levantamentos
acerca do estado de
funcionamento e
conservação das
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus dos Palmares.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus dos Palmares
em até 03 (três) horas.

02 meses  

5º

Análise e liberação de
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
dos Palmares.

A

Analisar e liberar
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
dos Palmares, em até
45 (quarenta e cinco)
minutos.

03 meses  

6º

Realização e condução
de reuniões com a
equipe de servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade.

A
Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada
02 (duas) semanas.

02 meses  

7º
Realização e condução
de reuniões com
equipe operacional
terceirizada.

A

Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe operacional
terceirizada a cada
60 (sessenta) dias.

03 meses  

8º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 02
(dois) meses.

03 meses  

9º
Acompanhamento e
suporte operacional
a eventos realizados no
Campus dos Palmares.

A

Realizar o
acompanhamento e
dar suporte
operacional a, pelo
menos, 1/2 (metade)
dos eventos realizados

03 meses  
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no Campus dos
Palmares.

Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 11:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HOLANDA DE LIMA,
CHEFE DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 11:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:36,
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 0320070 e o código CRC 67FDB8AC.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320070
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 11/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 11/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Túlio Pinheiro Moura
Cargo Efetivo: Engenheiro Eletricista CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Palmares (SPPA/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Rafael Holanda de Lima
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (X)

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

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

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

03 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus dos Palmares.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus dos Palmares,
em até 12 (doze)
minutos.

03 meses  

3º
Realização de vistorias
e levantamentos nos
locais de prestação de
serviços terceirizados.

A

Realizar vistorias nos
serviços terceirizados
em execução no
Campus dos Palmares
em até 03 (três) horas.

02 meses  

4º

Realização de vistorias
e levantamentos
acerca do estado de
funcionamento e
conservação das
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus dos Palmares.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus dos Palmares
em até 03 (três) horas.

02 meses  

5º

Análise e liberação de
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
dos Palmares.

A

Analisar e liberar
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
dos Palmares, em até
45 (quarenta e cinco)
minutos.

03 meses  

6º

Acompanhamento
de de serviços de
manutenção anual
programada nas
subestações elétricas e
cubículos de proteção.

A

Realizar o
acompanhamento de
serviços de
manutenção anual
programada nas
subestações elétricas e
cubículos de proteção
dos 03 (três) campi a
cada 02 (dois) meses.

02 meses  

7º

Realização de vistorias
nos espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus dos
Palmares.

A

Realização de 01 (uma)
vistoria, a cada 03
(três) meses, nos
espaços objeto de
concessão no âmbito
do Campus dos
Palmares.

03 meses  

8º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 02
(dois) meses.

03 meses  
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serviços terceirizados. (dois) meses.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HOLANDA DE LIMA,
CHEFE DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 11:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TULIO PINHEIRO MOURA,
ENGENHEIRO ELETRICISTA, em 13/08/2021, às 11:43, 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 0320093 e o código CRC 60261934.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320093
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 44/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 44/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Marcel Jefferson Alves de Morais
Cargo Efetivo: Técnico em Contabilidade CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Divisão de Manutenção e Apoio Operacional (DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

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

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
03 (três) horas.

03 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Conferência de
documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados.

P

Realizar a conferência
de documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada
30 (trinta) dias.

02 meses  

3º

Alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador pelo
menos a cada
30 (trinta) dias.

03 meses  

4º

Alimentação,
atualização e controle
de planilhas de dados
de colaboradores
terceirizados.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de dados
de colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada
30 (trinta) dias.

03 meses  

5º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até
02 (dois) meses.

03 meses  

6º

Realização de vistorias
nos 03 (três) campi,
para atestar a
efetividade dos
serviços de
dedetização
porventura
executados.

A

Realizar 01 (uma)
vistoria, nos 03 (três)
campi, para atestar a
efetividade dos
serviços de
dedetização
porventura
executados, a cada 03
(três) meses.

03 meses  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL JEFFERSON ALVES DE
MORAIS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 13/08/2021, às 10:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 10:31, 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 0320098 e o código CRC EBF257CC.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320098
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 12/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 12/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Ana Regina Ratts Frazão

Cargo efetivo  Economista Carga horária
semanal  40 horas

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

Não ocupante ( )

Unidade  Coordenação Financeira

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Parcela única Período: Início:12/07/2021

Fim: 10/08/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho                                    Remoto (X)

                                                                               
 Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

 1º 

Coordenação,
orientação e
acompanhamento das
ações a serem
desenvolvidas pelas
unidades da
Coordenação;

 A

Realizar o
acompanhamento
diário junto aos
gerentes/chefes
das unidades
vinculadas.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 2º

Análise processual e
emissão de empenho
no sistema financeiro
(SIAFI) ou Comprasnet
referentes aos
contratos vigentes; folha
de pagamento de
pessoal; ajudas de
custo, bolsas e auxílios
estudantis; diárias e
demais solicitações de
serviços ou aquisições.
Quando for o caso,
realizar o cadastro da
dispensa ou
inexigibilidade de
licitação no
Comprasnet para
emissão do empenho;

 P/A      

Analisar a
documentação e
emitir o empenho
em até 03 (três)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 3º
Verificação e
assinatura do empenho
como Gestor
Financeiro

 A

Reduzir o tempo
da atividade que
geralmente
ocorre em 03
(três) horas para
02 (duas) horas.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 4º

Análise e assinatura
dos despachos em
processos relacionados
à Coordenação
Financeira;

 P

Reduzir o tempo
da atividade que
geralmente
ocorre em 03
(três) horas para
02 (duas) horas.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

Atendimento às Realizar o
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 5º

solicitações de
informações por e-
mail/hangout
institucional e
desenvolvimento de
outras atribuições afins.

 P/A

Realizar o
atendimento em
até 02 (dois) dias
ou dentro do
prazo estipulado
pela solicitação.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 13/08/2021, às 10:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
14:02, 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 0320282 e o código CRC 7713C8A8.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320282
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 13/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 13/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Rebeca Natália Salcedo Coutinho

Cargo efetivo  Administradora  
Carga
horária
semanal

 40 horas

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

Não ocupante ( )

Unidade  Seção de Apoio Administrativo (SEACOFIN)
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Ana Regina Ratts Frazão

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  2ª Parcela Período: Início: 08/09/2021

Fim: 17/09/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (X)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

 1º 

Análise processual e
emissão de empenho
no sistema financeiro
(SIAFI) ou Comprasnet
referentes aos
contratos vigentes; folha
de pagamento de
pessoal; ajudas de
custo, bolsas e auxílios
estudantis; diárias e
demais solicitações de
serviços ou aquisições.
Quando for o caso,
realizar o cadastro da
dispensa ou
inexigibilidade de
licitação no
Comprasnet para
emissão do empenho;

 P/A

Analisar a
documentação
e emitir o
empenho em
até 03 (três)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da
meta depende
da conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades
dos requisitos
necessários
para emissão do
empenho.

 2º

Recebimento,
verificação,
preenchimento de
planilha de controle e
elaboração de
despacho referente ao
encaminhamento
de faturas, notas fiscais
e folhas de pagamento
à Divisão de
Contabilidade;

 P/A
Realizar a
atividade em
até 03 (três)
horas.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da
meta depende
da conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades
dos requisitos
necessários
para
encaminhamento
do processo.

 3º
Conferência e inserção
da nota de empenho
emitida no respectivo
processo.

 P
Realizar a
atividade em
até 02 (dois)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da
meta depende
da
disponibilidade
do Gestor
Financeiro e
Ordenador de
Despesa para
assinatura digital
do empenho.

Análise e elaboração Realizar a Espera-se
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 4º
de despachos em
processos relacionados
à Coordenação
Financeira;

 P
Realizar a
atividade em
até 04 (quatro)
horas.

que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 5º

Acompanhamento dos
processos de
pagamentos, bem
como dos saldos dos
empenhos de contratos
vigentes, bolsas e
auxílios estudantis,
através de planilhas
eletrônicas.

 A

Realizar a
conferência
dos valores
constantes nas
planilhas com
os valores do
sistema
financeiro a
cada 05 (cinco)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 6º

Atendimento às
solicitações de
informações por e-mail/
hangout institucional e
desenvolvimento de
outras atribuições afins.

 P/A

Realizar o
atendimento
em até 02
(dois) dias ou
dentro do prazo
estipulado na
solicitação.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da
meta pode
depender da
disponibilidade
de informações
por outros
setores da
unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por REBECA NATÁLIA SALCEDO
COUTINHO, ADMINISTRADOR(A), em 13/08/2021, às 10:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 13/08/2021, às 10:54, 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 0320283 e o código CRC 1FAE4E08.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320283
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 14/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 14/2021 – Unidade Máxima: Pró-reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Sara Ferreira de Souza

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal  40 horas

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

Não ocupante (X)

Unidade  Seção de Apoio Administrativo (SEACOFIN)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Rebeca Natália Salcedo Coutinho

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  Remoto (X)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

 1º

Realização da
conformidade de
registro de gestão
no sistema
financeiro (SIAFI)

 A

Reduzir o
tempo de
análise da
documentação
que geralmente
ocorre em 03
(três) dias para
02 (dois) dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

 

 2º

Realização da
conferência nos
processos de
pagamento e
emissão despacho
referente a
conclusão da
conformidade de
registro de gestão.

 P/A

Reduzir o
tempo dessa
atividade que
geralmente
ocorre em 07
(sete) dias
para 06 (seis)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da meta
depende do
atendimento por
outras unidades das
retificações/alterações
solicitadas.

 3º

Análise processual
e emissão de
empenho no
sistema financeiro
(SIAFI) referentes:
ajudas de custo,
bolsas e auxílios
estudantis; diárias,
providenciando o
cadastro no
sistema SCDP.

 P/A

Analisar a
documentação
e emitir o
empenho em
até 03 (três)
dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da meta
depende da
conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades dos
requisitos necessários
para emissão do
empenho.

 4º

Recebimento,
verificação,
preenchimento de
planilha de
controle e
elaboração de
despacho
referente ao
encaminhamento
de faturas, notas
fiscais e folhas de
pagamento à
Divisão de

 P/A
Realizar a
atividade em
até 03 (três)
horas.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da meta
depende da
conformidade
processual,
atendimento por
outras unidades dos
requisitos necessários
para encaminhamento
do processo.
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Contabilidade;

 5º

Conferência e
inserção da nota
de empenho
emitida no
respectivo
processo.

 P/A

Reduzir o
tempo da
atividade que
geralmente
ocorre em 03
(três) dias para
02 (dois) dias.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da meta
depende da
disponibilidade do
Gestor Financeiro e
Ordenador de
Despesa para
assinatura digital do
empenho.

 6º

Atendimento às
solicitações de
informações por e-
mail/hangout
institucional e
desenvolvimento
de outras
atribuições afins.

 P/A

Realizar o
atendimento
em até 02
(dois) dias ou
dentro do prazo
estipulado pela
solicitação.

Espera-se
que a meta
seja atendida
dentro de 03
meses.

O atingimento da meta
pode depender da
disponibilidade de
informações por
outros setores da
unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por SARA FERREIRA DE SOUZA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 10:40, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por REBECA NATÁLIA SALCEDO
COUTINHO, CHEFE DE SEÇÃO, em 13/08/2021, às 10:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320285 e o código CRC 6655118B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320285
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 15/2021 (01/08/2021-31/10/2021)
ANNE FERRAZ

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 15/2021 (01/08/2021-31/10/2021) – Unidade Máxima: Pró-reitoria de
Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Anne Danielle Mota Ferraz

  Carga horária
semanal 40 Horas 

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

Não ocupante ( )

Unidade Divisão de Contabilidade (DICON/COFIN/PROAD)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Ana Regina Ratts Frazão
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Ocupante de CD ou FG CD-2 ( ) CD-3 (  ) CD-4 ( X ) FG-1 ( ) FG-2 ( ) FG-3 ( )

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias    X Período: Início:_18___/__10___/_2021_____

Fim: _27___/__10___/___2021___

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO
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Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridadeAtividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período
para
atingimento
da meta

Observação

1º
Elaboração da Folha de Pagamento
com base nos relatórios enviados pela
SGP.

P/A
(PLANILHAS
EM EXCEL
E
SISTEMAS)

Diminuir o
período de
elaboração de
3 para 2 dias
úteis.

4 DIAS

Dependendo
do período
que as
informações
são enviadas
pela SGP.
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2º Lançamentos de Seguros-Garantias.

P/A
(PLANILHAS
EM EXCEL
E
SISTEMAS)

Diminuir o
período de
elaboração de
3 para 2 dias
úteis.

3 MESES

Depende do
período de
vigência e
encaminho
do setor
responsável.

3º Conferência das Contas Contábeis e
Relatórios.

P/A
(PLANILHAS
EM EXCEL
E
SISTEMAS)

Diminuir o
período de
verificação e
elaboração de
12 para 10
dias úteis.

1 MÊS  

4º Conformidade Contábil P/A
(SISTEMA)

Diminuir o
período de
elaboração de
5 para 4 dias
úteis.

1 MÊS  

5º Conformidade de Operadores P/A
(SISTEMA)

Diminuir o
período de
elaboração de
3 para 2 dias
úteis.

1 MÊS  

6º Cadastro de
Usuários.(SIAFI/SIASG/COMPRASNET)

P/A
(SISTEMA)

Diminuir o
período de
elaboração de
3 para 2 dias
úteis.

1 SEMANA  

7°

Relatórios:

Notas Explicativas,

Relatório de Gestão,

Relatório de Propósito Geral,

Demais Relatórios

P/A
(PLANILHAS
EM EXCEL
E
SISTEMAS)

Diminuir o
período de
elaboração
de 30 para
25 dias úteis.

3 MESES

Dependendo
do que é
solicitado
pelo MEC e a
Universidade,
e o prazo
dado.

8º Verificação no DOU (Contratos,
Portarias)

A
(SISTEMA)

Diminuir o
período de
verificação de
3 para 2 dias
úteis.

1 MÊS  

9º Atualização do ROL dos Responsáveis A
(SISTEMA) Mensalmente 3 MESES

Quando
ocorre
alterações no
Rol da
Universidade.

Diminuir o
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10º
Verificação da situação da
Universidade junto aos órgãos de
Controle (Federal, Municipal e Estadual)

P
período de
elaboração de
30 para 25
dias úteis.

3 MESES
Dependendo
da pendência
que houver.

11º Envio da DIRF P/A
(SISTEMAS)

Diminuir o
período de
elaboração de
10 para 8 dias
úteis.

ÚLTIMO
DIA ÚTIL

DE
FEVEREIRO

Dependendo
das
Informações
enviadas
pela SGP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ,
GERENTE DE DIVISÃO, SUBSTITUTO(A), em 16/08/2021, às 09:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 16/08/2021, às 10:35, 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 0320367 e o código CRC 794D146B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320367
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 18/2021 (01/08/2021-31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 18/2021 (01/08/2021-31/10/2021)  Unidade Máxima: Pró-reitoria de
Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Francisco Antunes de Oliveira Junior

Cargo efetivo Técnico em
Contabilidade

Carga horária
semanal 40 horas

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

Não ocupante ( )

Unidade  Serviço de Classificação Contábil
(SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Anne Danielle Mota Ferraz

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período:  Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias                        
              X

Período:  Parcela
03 (2020) Início: 08/09/2021

Fim: 22/09/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridadeAtividade Natureza da atividade Meta de

desempenho
Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e
tributária,
observada a
legislação
vigente.

P /
A (PLANILHAS
EM EXCEL E
SISTEMAS)

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
05 para 04
dias úteis.
Identificar
possíveis
erros nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível.

3
MESES

Referente aos
processos
que
apresentarem
vencimento,
ex:
Faturas,
contas de
energia, água
e
telefone.

2º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil.

P /
A (PLANILHAS
EM EXCEL E
SISTEMAS)

Reduzir o
tempo de
envio do
processo para
a DEFIN, de
05
para 04 dias
úteis.

3
MESES

Referente aos
processos de
auxílios
(alimentação,
moradia,
social,
instalação) e
Bolsas
(MAENF,
MASTS,
MIH, PIBIC,
OBSERVE,
PBDIN,
PROCIADI).

3º

Analisar os
processos
recebidos
para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e
tributária,
observada a
legislação
vigente

P /
A (PLANILHAS
EM EXCEL E
SISTEMAS)

Reduzir o
tempo de
envio do
processo
para a DEFIN,
de 13
para 12 dias
úteis.
Identificar
possíveis
erros
nos
processos,
para que
sejam
retificados o
mais rápido
possível

3
MESES

Referente aos
processos de
fornecimentos
de
bens;
prestação
de serviços
de
terceirização;
construção
civil e
demais
serviços.
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4º

Auxiliar a
Divisão de
Contabilidade
com a
conciliação
do
almoxarifado
e patrimônio
através de
registros no
SIAFI.

P /
A (PLANILHAS
EM EXCEL E
SISTEMAS)

Auxiliar as
atividades da
Divisão de
Contabilidade,
como o
objetivo de
executar
outras funções
que, por sua
natureza, lhe
estejam afetas
ou lhe tenham
sido
atribuídas.

3
MESES

Referente às
atividades da
Divisão de
Contabilidade
que
por motivos
diversos são
atribuídos aos
servidores
reduzindo o
tempo
de
atendimento
das
demandas.

5º

Subsidiar a
Divisão de
Contabilidade
sobre
alterações e
mudanças
que venha a
ocorrer na
legislação ou
no SIAFI.

A (SISTEMA)

Buscar
atualizações
na
legislação
tributária,
previdenciária
e civil que
possam
comprometer
as atividades
da divisão.

3
MESES

Referente às
atividades da
divisão de
atualização e
melhoria dos
processos de
acordo com a
legislação
vigente.

6º

Auxiliar a
Divisão de
Contabilidade
com a
Conformidade
Contábil
mensalmente.

P/A
(SISTEMA)

Auxiliar à
Divisão de
Contabilidade
como
substituto no
processo de
conformidade
contábil, que
visa garantir a
veracidade e
a
confiabilidade
das
informações
nelas
dispostas.

3
MESES

Referente às
atividades da
Divisão de
Contabilidade
que
por motivos
diversos, será
atribuída, seja
pela
substituição
por
eventual
período
de férias,
licença,
dentre outros

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTUNES DE
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OLIVEIRA JUNIOR, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às
12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ,
GERENTE DE DIVISÃO, SUBSTITUTO(A), em 16/08/2021, às 15:15,
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 0320368 e o código CRC 152C2B81.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320368
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 19/2021 (01/08/2021-31/10/2021)
JADERLANO LIMA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 19/2021 (01/08/2021-31/10/2021)   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Jaderlano de Lima Jardim

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal  40 Horas Semanais

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

Não ocupante ( x )

Unidade  Serviço de Classificação Contábil
(SCCON/DICON/COFIN/PROAD)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Francisco Antunes de Oliveira Junior

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

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).
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Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridadeAtividade

Natureza
da
atividade

Meta de desempenho
Período
para
atingimento
da meta

Observação

1°

Analisar os
processos
recebidos para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e
tributária,
observada a
legislação
vigente. 

P / A
Reduzir o tempo de envio do processo para
a DEFIN, de 05 para 04 dias úteis. Identificar
possíveis erros nos processos, para que
sejam retificados o mais rápido possível.

3 MESES

Referente aos
processos que
apresentarem

vencimento, ex:
Faturas, contas

de
energia, água e

telefone.

Referente aos
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2°

Analisar os
processos
recebidos para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil.

 

P / A Reduzir o tempo de envio do processo
para a DEFIN, de 05 para 04 dias úteis. 3 MESES

processos de
auxílios

(alimentação,
moradia, social,

instalação) e
Bolsas

(MAENF,
MASTS,

MIH, PIBIC,
OBSERVE,

PBDIN,
PROCIADI)

3°

Cadastrar os
operadores do
SIAFI
Operacional e
Tesouro
Gerencial,
efetuando
alterações de
senhas.
(quando
solicitado) .

P / A Reduzir o tempo de cadastramento de 03
para 02 dias úteis. 3 MESES

Registro nos
Sistemas SIAFI/

SERPRO

4°

Analisar os
processos
recebidos para
pagamento e
realizar a
classificação
contábil e
tributária,
observada a
legislação
vigente.

P / A

Reduzir o tempo de envio do processo
para a DEFIN, de 13 para
12 dias úteis. Identificar possíveis erros nos
processos, para
que sejam retificados o mais rápido possível.

3 MESES

Referente aos
processos de
fornecimentos

de
bens; prestação
de serviços de
terceirização;

construção civil
e

demais serviços

5°

Auxiliar a
Divisão de
Contabilidade
com a
conciliação do
almoxarifado e
patrimônio
através de
registros no
SIAFI.

P / A

Auxiliar as atividades da Divisão
de Contabilidade, como o objetivo
de executar outras funções que, por
sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe
tenham sido atribuídas. 

3 MESES

Referente às
atividades da

Divisão de
Contabilidade

que
são atribuídos 

por motivos
diversos.

6°
Atuar como
substituto na
Conformidade
de Operadores.

P / A Realizar o Registro no SIAFI até o dia 20 de
cada mês. 3 MESES Registro

no Sistema SIAFI

7°

Subsidiar a
Divisão de
Contabilidade
sobre
alterações e
mudanças que
venha a ocorrer
na legislação

A 

Buscar atualizações
na legislação tributária, previdenciária e civil
que
possam comprometer as atividades da
divisão.

3 MESES

Referente às
atividades da

divisão de
atualização e
melhoria dos
processos de
acordo com a

legislação
vigente.
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ou no SIAFI. vigente.

 

Documento assinado eletronicamente por JADERLANO DE LIMA JARDIM,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 15:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTUNES DE
OLIVEIRA JUNIOR, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às
15:51, 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 0320369 e o código CRC 8C64907B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320369
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 39 AGOSTO A OUTUBRO TECLA
LORENA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 39 (agosto a outubro) Tecla Lorena Albuquerque Silva  – Unidade Máxima:
Pró-Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Tecla Lorena Albuquerque Silva

Cargo efetivo Secretária
Executiva

Carga horária
semanal 40h

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

Não ocupante (x )

Unidade Gabinete da Pró-Reitoria de Administração
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Rosalina Semedo de
Andrade Tavares  

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Férias Período: 2º Início: 16/08/2021

Fim: 27/08/2021

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Plano de Trabalho Individual 39 agosto a outubro Tecla Lorena (0320465)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 66



Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º
Monitoramento
dos processos
do SEI

P
Não deixar
processo algum
sem leitura e/ou
encaminhamento

Até 3 meses  

2º
Despachos
diários com a
Pró-Reitora

A/P

Participação em
todas as reuniões
para a correto
acompanhamento
e instrução dos
processos

Diário  

3º

Fazer
despachos
correspondente
a cada tratativa
elencada no
processo para
assinatura do
Pró-Reitora

P Zerar processos
sem despacho Até 3 meses  

4º
Triagem e
resposta aos e
-mails da Proad

A
Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

Até 3 meses  

5º

Monitoramento
e instrução do
processo dos
Planos de
Trabalho

P

Não deixar
documentos sem
serem enviados
ou sem
devolutivas

Até 3 meses  

6º

Elaborar e
Publica
Portarias
pertinentes à
Proad no site
da Proad e no
Boletim de
Serviço

P

Elaborar com
maior brevidade
possível as
portarias
solicitadas

Até 5 (cinco)
dias úteis  
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7º
Verificação do
e -mail pessoal
institucional

A
Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

Até 3 meses  

8º

Participar de
reuniões e
tarefas da
comissão de
Atos
Normativos

A/P

Fazer as tarefas
atribuídas no
prazo
estabelecido pela
comissão

Até 3 meses  

9ª

Participação de
reuniões
semanais com
as
coordenações
e Seção de
Diárias e
Passagens.

A

Participação em
todas as reuniões
para a correto
acompanhamento
das demandas
da Proad

Semanal  

10º
Preenchimento
folha frequência
mensal

P
Não deixar de
enviar a folha
mensalmente, até
o quinto dia útil

Mensal  

11º
Atendimento ao
público pelo
GTalk

A
Não deixar
ninguém sem
retorno

Diário  

12º Mapeamento
Epidemiológico P

Não deixar de
preencher
semanalmente

Semanal,
até sexta-feira  

13º

Abertura dos
processos de
adicional de
periculosidade
e auxílio
transporte para
CSO

P
Não deixar de
mandar o
processo

Mensalmente,
até o quinto dia
útil

 

 

Documento assinado eletronicamente por TECLA LORENA ALBUQUERQUE
SILVA, SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A), em 13/08/2021, às 13:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
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14:04, 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 0320465 e o código CRC 57636CE6.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320465
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 45

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 45/2021 (agosto a outubro) - Rosalina Semedo de Andrade Tavares–
Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração/Reitoria

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Rosalina Semedo de Andrade Tavares

Cargo efetivo Professora Carga horária
semanal 40h

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

Não ocupante ( )

Unidade Pró-Reitoria de Administração

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Roque do Nascimento Albuquerque

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

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).
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Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho: ( x ) Remoto

 (   ) Revezamento

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1ª

Acompanhar o
desenvolvimento e a
execução das rotinas

administrativas da
Proad assim como

colaborar no
planejamento e na

execução de ações,
atividades de

responsabilidade
desta Proad

A
Atender as

demandas da
Pró-reitoria

3 meses Ação
contínua
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2ª
Analisar, despachar e

tramitar os
processos que

chegam à Proad
P

Atender as
demandas da
Pró-reitoria

3 meses Ação
contínua

3ª

Reunir semanalmente
para planejamento

com as
Coordenações e o

SDP

A
Acompanhar
as demandas
da Pró-reitoria

3 meses Ação
contínua

4ª

Mapear os setores
demandantes para

cada tipo de serviço (
Serviços

Operacionais,
Logística, Financeiro

e de Diárias e
Passagens)

A

Entender as
demandas e

estreitar laços
e parcerias

com os
demais
setores

3 meses Ação
contínua

5ª
Mapear o andamento

de processos de
Calendário de

Licitações da Colog
P

Entender as
demandas e

estreitar laços
e parcerias

com os
demais

setores e
planejar

formas de
comunicação
para o melhor
cumprimento

do PAC e
calendário de

Licitação

3 meses Ação
contínua

6ª

Planejar um plano
de comunicação com
os diversos setores
demandantes dos
serviços da Proad

A

Entender as
demandas e

estreitar laços
e parcerias

com os
demais
setores

3 meses Ação
contínua

7ª Atualizar o site da
Proad A

Adequar esse
canal de

comunicação
com a

comunidade

3 meses -

8ª

Reunir com os
setores da

universidade
para apresentação

da Proad

A

Conhecer as
demandas e
expectativas
dos setores,

externalizar as
nossas

necessidades
e expectativas

também.

3 meses -
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9ª
Definir os fluxos de

comunicação da
Proad

A

Melhorar a
nossa

comunicação
interna e
externa

3 meses Ação
contínua

 

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às
21:11, 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 0320491 e o código CRC 24AE964A.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320491
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 07/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 07/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Divisão de Manutenção e Apoio Operacional (DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (X) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
Férias Parcela 03 (2020) Período Início: 20/09/2021
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Férias Parcela 03 (2020) Período Fim: 08/10/2021

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

02 meses  
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terceirizados.

2º

Conferência de
documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados.

P

Realizar a conferência
de documentações
trabalhistas, sociais e
previdenciárias dos
colaboradores
terceirizados pelo
menos a cada 08 (oito)
dias.

02 meses  

3º
Atualização de planilhas
de controle financeiro
de contratos de
serviços terceirizados.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador pelo
menos a cada 08 (oito)
dias.

03 meses  

4º

Alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador.

A

Realizar a alimentação,
atualização e controle
de planilhas de
faturamento com base
no fato gerador pelo
menos a cada 08 (oito)
dias.

02 meses  

5º

Realização e condução
de reuniões com a
equipe de servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade.

A
Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada
02 (duas) semanas.

03 meses  

6º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 03
(três) semanas.

03 meses  

7º

Análise e
encaminhamento de
processos
relacionados a
terceirizados de apoio
administrativo.

P

Realizar a análise e
encaminhamento de
processos
relacionados a
terceirizados de apoio
administrativo em até
02 (duas) horas.

02 meses  

8º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de ramal
telefônico.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
ramal telefônico em até
15 (quinze) minutos.

01 meses  

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 11:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
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OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 11:17, 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 0320520 e o código CRC 749DB579.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320520
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 10/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 10/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Tiago Sousa Freires
Cargo Efetivo: Assistente em

Administração CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Auroras (SPAU/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Mário Ronney Costa da Silva
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 (X) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______
 Início:

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

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (  )
Revezamento (X)

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

02 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus das Auroras.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus das Auroras,
em até 12 (doze)
minutos.

03 meses  

3º
Realização de vistorias
e levantamentos nos
locais de prestação de
serviços terceirizados.

A

Realizar vistorias nos
serviços terceirizados
em execução no
Campus das Auroras
em até 03 (três) horas.

02 meses  

4º

Realização de vistorias
e levantamentos
acerca do estado de
funcionamento e
conservação das
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus das Auroras.

A

Realizar vistorias nas
edificações, instalações
e equipamentos do
Campus das Auroras
em até 03 (três) horas.

02 meses  

5º

Análise e liberação de
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
das Auroras.

A

Analisar e liberar
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus
das Auroras, em até
30 (trinta) minutos.

03 meses  

6º

Realização e condução
de reuniões com a
equipe de servidores e
colaboradores
terceirizados em
exercício na unidade.

A
Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe a cada
02 (duas) semanas.

02 meses  

7º
Realização e condução
de reuniões com
equipe operacional
terceirizada.

A

Realizar, pelo menos,
uma reunião com a
equipe operacional
terceirizada a cada
60 (sessenta) dias.

02 meses  

8º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 02
(dois) meses.

03 meses  

Acompanhamento e

Realizar o
acompanhamento e
dar suporte
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9º suporte operacional
a eventos realizados no
Campus das Auroras.

A operacional a, pelo
menos, 1/2 (metade)
dos eventos realizados
no Campus das
Auroras.

02 meses  

Documento assinado eletronicamente por TIAGO SOUSA FREIRES, CHEFE
DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIO RONNEY COSTA DA
SILVA, GERENTE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E APOIO
OPERACIONAL, em 13/08/2021, às 11:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT
ALVERNE MONTEIRO, COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:38,
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 0320523 e o código CRC 0CF965E6.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320523
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 22/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) ANDERSON GALVÃO

 

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

Plano de Trabalho nº 22/2021 – Unidade Máxima: DCC/COLOG/Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Anderson Lemos Galvão

Cargo efetivo Assistente em Administração Carga horária semanal 40h

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

Não ocupante ( X )

Unidade Divisão de Contratos e Convênios

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos 

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Regime de trabalho
Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

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

a. Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b. Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não

vinculada ao SEI.
c. Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a processo SEI.
d. Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
e. Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não

ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f. Observação – elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade Meta de desempenho
Período para

atingimento da
meta

Observação

1º

Analisar documentações relativas aos processos
destinados  a prorrogações contratuais,
repactuações, acréscimos/supressões, reajustes
e revisões, emitir certidões da empresa
contratada e encaminhar para dotação
orçamentária e autorização da autoridade
competente.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

2º

Analisar documentações relativas à processos
destinados à assinatura de contrato decorrente
de ata de registro de preços, emitir certidões da
empresa contratada, preencher minuta de
contrato com os dados da empresa, bem como
valores e demais informações repassadas pela
equipe de gestão do contrato e encaminhar para
dotação orçamentária
e autorização da autoridade competente e
indicação de fiscais.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis. 3 meses  

3º
Elaborar minutas de contratos e atas de
registros de preços e elaborar despacho
contendo as alterações realizadas nas minutas.

P
Promover a eficiência processual, através
da elaboração das documentações em 3
dias úteis.

3 meses  

4º

Analisar documentações relativas aos processos
destinados a rescisão contratual, atualização de
dotação orçamentária e cancelamentos de atas
de registro de preços, emitir certidões da
empresa contratada e encaminhar para
autorização da autoridade competente.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

5º
Fazer Check-list para encaminhamento de
processos para a Procuradoria Jurídica e emitir
certidões da empresa contratada.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, elaboração de check-list,
emissão das certidões da empresa
contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

6º
Fazer despachos de encaminhamentos de
processos para procedimentos relativos à
emissão de empenho e emitir certidões da
empresa contratada.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

7º
Conferir/preencher as informações, referentes à
dotações orçamentárias, constantes nos termos
aditivos , apostilamentos, contratos, e fazer a
liberação no SEI para assinatura da empresa.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

8º
Fazer despacho de encaminhamento de termos
aditivos, apostilamentos e contratos para
assinatura do reitor e emitir certidões da
empresa contratada.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, emissão das certidões da
empresa contratada, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

9º

Proceder com a publicação de termos aditivos e
contratos, bem com a inserção de
apostilamentos e empenhos no sistema
Comprasnet Contratos. P

Realizar os procedimentos necessários de
inserção das informações no sistema
Comprasnet Contratos em 3 dias úteis e
respeitando o limite legal para realização
das publicações, a partir da assinatura do
termo.

3 meses  

10º

Informar aos gestores por despacho e por e-mail
sobre a assinatura dos termos de contratos,
aditivos e apostilamentos, atas e notas de
empenho.

P

Realizar os procedimentos necessários
para informar aos gestores sobre
assinatura e/ou publicação do
instrumento contratual em 2 dias úteis.

3 meses

O prazo começará a
correr a partir da:
1 - Publicação no DOU,
nos casos de contratos e
aditivos;
2 - Assinatura nos casos
de apostilamento, notas
de empenho e atas.
 

11º

Proceder com a inserção de termo aditivos,
apostilamentos, contratos, notas de empenho e
atas no site da PROAD;

A

Realizar os procedimentos necessários de
inserção das informações no site da
PROAD em 2 dias úteis.

3 meses

O prazo começará a
correr a partir da:
1 - Publicação no DOU,
nos casos de contratos e
aditivos;
2 - Assinatura nos casos
de apostilamento, notas
de empenho e atas.
 

Inserir dados dos contratos, aditivos e
apostilamentos no sistema SIAFI WEB;

Realizar os procedimentos necessários de
inserção das informações no sistema
SIAFI WEB em 2 dias úteis.

O prazo começará a
correr a partir da:
1 - Publicação no DOU,
nos casos de contratos e
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12º A 3 meses nos casos de contratos e
aditivos;
2 - Assinatura nos casos
de apostilamento.
 

13º

Analisar documentações relativas a processos
destinados à sanções contratuais/ata de registro
de preços e encaminhar ofícios de defesa prévia.

P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, e encaminhamentos
necessários em 30 dias úteis.

3 meses

O prazo começará a
correr a partir de:
1 - da abertura do
processo, nos casos
decorrentes de pregão;
2 - do recebimento do
processo em casos de
processos advindos da
fiscalização
 

14º
Elaborar relatório de análise de processos de
sanção para encaminhamento para a
Procuradoria jurídica

P
Elaborar relatório de análise de processo
de sanção de forma clara e eficiente no
período de 30 dias úteis.

3 meses

O prazo de 30 dias úteis
começará a correr a
partir do:
1 - Recebimento da
Defesa Prévia; ou
2 - Final do prazo que a
empresa tem para
apresentar defesa prévia.
 

15º Encaminhar processos de sanção para decisão
da autoridade competente P

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

16º Fazer registro de penalidades nos sistemas
CGU/PJ e SICAF A

Promover a eficiência processual, através
da verificação da conformidade do
processo, e encaminhamentos
necessários em 3 dias úteis.

3 meses  

17º Atendimento às solicitações de informações por
e - mail /hangout A Sanar dúvidas e esclarecer informações

de forma didática e eficiente em 2 horas. 3 meses  

18º
Elaboração de planilhas e tabelas internas para
gerenciamento dos contratos, aditivos,
apostilamentos, atas, notas de empenho,
sanções e outras necessidades da DCC.

A

Promover tabelas e planilhas de fácil
acesso e fácil visualização para que a
Equipe da DCC possa gerir de modo
eficiente os instrumentos contratuais e
fornecer informações rápidas quando
necessário.

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON LEMOS GALVÃO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 16:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 13/08/2021, às
16:53, 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 0320541 e o código CRC CC10AB65.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320541
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 33/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) MARCELO RIBEIRO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 33/2021 ( ago/out 2021)   – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração
- PROAD

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Marcelo Ribeiro de Albuquerque

Cargo efetivo Técnico em
Contabilidade

Carga horária
semanal 40 horas semanais

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

Não ocupante ( )

Unidade Divisão de Patrimônio
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Tiago Lúcio Pereira Melo

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1ª
Atualização das

doações no
sistema SIPAC

A

Eliminar a
diferença no
relatório de
fechamento

contábil

03 meses x

2ª
Atendimento às
solicitações para

materiais
acautelados

A
Reduzir o
tempo de

atendimento
para 01 dia

01 mês x

3ª

Atendimento a
processos

enviados por
outras

unidades/setores

P
Reduzir o
tempo de

atendimento
03 dias

03 meses x

4ª

Confecção de
processos de
licitação de
materiais
diversos

P

Reduzir o
tempo de

conclusão do
processo em

15 dias

03 meses x

5ª
Atendimento aos

Chamados
Patrimoniais

A
Reduzir o
tempo de

atendimento
para 04 dias

03 meses x

6ª Atendimento às
requisições A

Reduzir o
tempo de

atendimento
para 04 dias

03 meses x

 
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 16/08/2021, às 07:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 16/08/2021, às 08:50, 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 0320544 e o código CRC E4BB4AFF.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320544
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO ADMINISTRATIVO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 34/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 34//2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Márcia Rejane Damasceno Dias

Cargo efetivo  Administradora
Carga
horária
semanal

 40h

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

Não ocupante ( )

Unidade  Seção de Elaboração de Editais e Apoio
Administrativo
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Vanessa Ingrid da Costa Cardoso

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º

Analisar as
impugnações/pedidos
de esclarecimento ao
Edital e respondê-las
no que couber (quando
for o caso)

P

Responder as
impugnações e
pedidos de
esclarecimento
dentro do prazo
legal

02 dias úteis
a partir do
recebimento
da solicitação

 

2º

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

P

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

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

 

3º

Realizar os
procedimentos
referentes à solicitação
de participação em IRP
de outras UASGs no
Comprasnet
(manifestação de
interesse e
confirmação de
participação)

P

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

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

Confirmação
de Interesse:
02 dias úteis
a partir da
liberação

 

4º

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

P
Dar publicidade
aos eventos que
ocorram na
licitação

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

 

Vale salientar que
durante as fases
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5º

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

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

6º

Realização de estudos,
atualização de
modelos, entre outras
demandas de
planejamento e
atualização legais
relacionadas as
atividades da Seção

P/A
Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

Prazo variável
(de 05 dias à
30 dias úteis)

Prazo a ser
estipulado de
acordo com a
complexidade da
atividade

7º
Participar de reuniões
semanais da Divisão
de Licitação

A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

Prazo variável
(de 05 dias à
30 dias úteis)

Prazo embutido na
atividade 6, ou seja,
esta seção tem 15
dias para realizar
os ajustes e
publicação,
contudo, de acordo
com as devolutivas
necessárias dos
outros setores
envolvidos

8º
Realizar
cadastro/publicação do
Edital de Licitação

P Publicação da
licitação no DOU

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Prazo embutido na
atividade 6, ou seja,
esta seção tem 15
dias para realizar
os ajustes e
publicação,
contudo, de acordo
com as devolutivas
necessárias dos
outros setores
envolvidos

9º
Encaminhar processo
para Divisão de
Licitações

P
Publicar a
licitação dentro
do prazo
estipulado

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo

Prazo embutido nas
atividades 6 e 7, ou
seja, esta seção
tem 15 para ajustar
edital;
cadastrar/publicar a
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estipulado na SAD licitação e
encaminhar
processo a DILIC

10
Enviar e-mail para
ASSECOM, solicitando
a publicação do Edital
no site institucional

A

Divulgação da
licitação no site
institucional na
mesma data em
que a licitação
foi publicada no
DOU

01 dia útil a
partir da
publicação

Atividade a ser
processada no
mesmo dia de
publicação no DOU
(atividade em
parceria com a
ASSECOM)

11

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

P/A

Sanar todas as
dúvidas que
estejam
relacionadas às
atividades do
setor

01 dia útil a
partir da
solicitação

 

12

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

P

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

20 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

As atividades 11 e
12 são realizadas
concomitantemente,
ou seja, ambas
iniciam e finalizam
juntas

13

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

P

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

20 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

As atividades 11 e
12 são realizadas
concomitantemente,
ou seja, ambas
iniciam e finalizam
juntas

14

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

 

Questionar a Unidade
Demandante sobre

Otimizar a
elaboração do 15 dias úteis
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15
Demandante sobre
aspectos técnicos
pertinentes que
constam na minuta de
Edital

P
Edital e anexos
em
conformidade
com a legislação
vigente

a partir do
recebimento
do processo
na SAD

 

16

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Essa atividade está
atrelada a 13 e a
14. Estes prazos
correm
concomitantemente,
contudo a atividade
15 só pode ser
finalizada com o
encerramento das
atividades 13 e 14

17

Anexar a
documentação
pertinente ao processo
(portarias, delegação
de poderes,
certificados e
publicações do Edital)

P

Cumprir com
todos os pré-
requisitos de
instrução
processual

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Concomitante as
atividades 14 e 15

18

Atualização da planilha
de controle interno de
Editais, agenda da
COLOG e outras
informações (quando
solicitado)

A

Alimentar banco
de dados
relativos ao
processo de
licitação

01 dia útil a
partir da
publicação da
licitação

 

Observação 1: Todas as metas de desempenho são qualitativas.

Observação 2: Vale salientar que para as atividades que não exigem prazo estabelecido pela
legislação, será dada prioridade com base na definição da gestão superior.

Observação 3: As atividades descritas neste plano de trabalho são aquelas usuais, não sendo
elencadas neste plano aquelas decorrentes de situações atípicas e/ou extraordinárias.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO
DIAS, CHEFE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO
ADMINISTRATIVO, em 13/08/2021, às 13:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 13/08/2021, às 14:03, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0320588 e o código CRC 96DEE995.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320588
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 37/2021

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

Plano de Trabalho nº 37/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Tiago Lúcio Pereira Melo
Cargo Efetivo: Téc. em Tec. Informação CH Semanal 40 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Coordenação de Logística - COLOG/PROAD
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Rosalina Semedo de Andrade Tavares
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (x)  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (  )

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Férias  Período
Início:

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

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto ( x )
Revezamento (  )

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Obs

1º Propor melhorias em fluxos e
documentos A Promover eficiência

no processo.
Ação

contínua  

2º
Promover reunião periódica
com os gerentes do setor para
acompanhamento e
alinhamentos.

A Realizar reunião
semanal 1 semana  

Coordenar, acompanhar e
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3º

promover ações entre as
divisões vinculadas, bem como
a capacitação setorial,
otimização do fluxo
processual,
amadurecimento administrativo
de unidades demandantes e
atuar como intermediadora
quanto assuntos de sua
competência junto a demais
órgão externos à UNILAB.

A Promover eficiência
no processo

Ação
contínua  

4º
Acompanhar o Calendário
anual de Contratações em
conformidade ao Plano Anual
de Contratação - PAC

A Constantemente Ação
contínua  

5º

Solicitar execução, de
manifestação de interesse de
Participação de IRP, sob
instrução processual
devidamente instaurado.

P 1 dia após receber o
documento

2 dias após
receber o

documento
 

6º

Promover ações de
amadurecimento institucional
quanto a procedimentos,
fluxos e legislação de
processos de
contratação/aquisição no
estado do Ceará.

A Constantemente Ação contíua  

7º

Solicitar cadastro das
aquisições/contratações
referente ao Plano Anual de
Contratação (PAC) no Sistema
de Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC);

P
2 dias após
recebimento do
processo

3 dias após
recebimento
do processo

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 13:04, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
14:01, 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 0320590 e o código CRC 3BA69F76.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320590
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO ADMINISTRATIVO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 26/2021 (01/08/2021-31/10/2021)
FRANCISCA AMÁLIA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 26/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Francisca Amália Castelo Branco

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga
horária
semanal

 30h

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

Não ocupante ( X )

Unidade  Seção de Elaboração de Editais e Apoio
Administrativo
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Márcia Rejane Damasceno Dias

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença

Licença por
motivo de
doença em
pessoa da
família

Período: Início: __07__/__06___/__2021____

Fim: _05___/__08___/__2021____

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º

Analisar as
impugnações/pedidos
de esclarecimento ao
Edital e respondê-las
no que couber (quando
for o caso)

P

Responder as
impugnações e
pedidos de
esclarecimento
dentro do prazo
legal

02 dias úteis
a partir do
recebimento
da solicitação

 

2º

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

P

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

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

 

3º

Realizar os
procedimentos
referentes à solicitação
de participação em IRP
de outras UASGs no
Comprasnet
(manifestação de
interesse e
confirmação de
participação)

P

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

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

Confirmação
de Interesse:
02 dias úteis
a partir da
liberação

 

4º

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

P
Dar publicidade
aos eventos que
ocorram na
licitação

01 dia útil a
partir do
recebimento
da solicitação
da publicação
do evento
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5º

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

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

6º

Realização de estudos,
atualização de
modelos, entre outras
demandas de
planejamento e
atualização legais
relacionadas as
atividades da Seção

P/A
Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

Prazo variável
(de 05 dias à
30 dias úteis)

Prazo a ser
estipulado de
acordo com a
complexidade da
atividade

7º
Participar de reuniões
semanais da Divisão
de Licitação

A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

Prazo variável
(de 05 dias à
30 dias úteis)

Prazo embutido na
atividade 6, ou seja,
esta seção tem 15
dias para realizar
os ajustes e
publicação,
contudo, de acordo
com as devolutivas
necessárias dos
outros setores
envolvidos

8º
Realizar
cadastro/publicação do
Edital de Licitação

P Publicação da
licitação no DOU

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Prazo embutido na
atividade 6, ou seja,
esta seção tem 15
dias para realizar
os ajustes e
publicação,
contudo, de acordo
com as devolutivas
necessárias dos
outros setores
envolvidos

Publicar a 15 dias úteis

Prazo embutido nas
atividades 6 e 7, ou
seja, esta seção
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9º
Encaminhar processo
para Divisão de
Licitações

P
Publicar a
licitação dentro
do prazo
estipulado

a partir do
recebimento
do processo
na SAD

tem 15 para ajustar
edital;
cadastrar/publicar a
licitação e
encaminhar
processo a DILIC

10
Enviar e-mail para
ASSECOM, solicitando
a publicação do Edital
no site institucional

A

Divulgação da
licitação no site
institucional na
mesma data em
que a licitação
foi publicada no
DOU

01 dia útil a
partir da
publicação

Atividade a ser
processada no
mesmo dia de
publicação no DOU
(atividade em
parceria com a
ASSECOM)

11

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

P/A

Sanar todas as
dúvidas que
estejam
relacionadas às
atividades do
setor

01 dia útil a
partir da
solicitação

 

12

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

P

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

20 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

As atividades 11 e
12 são realizadas
concomitantemente,
ou seja, ambas
iniciam e finalizam
juntas

13

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

P

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

20 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

As atividades 11 e
12 são realizadas
concomitantemente,
ou seja, ambas
iniciam e finalizam
juntas

14

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD
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15

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

 

16

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

P

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

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Essa atividade está
atrelada a 13 e a
14. Estes prazos
correm
concomitantemente,
contudo a atividade
15 só pode ser
finalizada com o
encerramento das
atividades 13 e 14

17

Anexar a
documentação
pertinente ao processo
(portarias, delegação
de poderes,
certificados e
publicações do Edital)

P

Cumprir com
todos os pré-
requisitos de
instrução
processual

15 dias úteis
a partir do
recebimento
do processo
na SAD

Concomitante as
atividades 14 e 15

18

Atualização da planilha
de controle interno de
Editais, agenda da
COLOG e outras
informações (quando
solicitado)

A

Alimentar banco
de dados
relativos ao
processo de
licitação

01 dia útil a
partir da
publicação da
licitação

 

Observação 1: Todas as metas de desempenho são qualitativas.

Observação 2: Vale salientar que para as atividades que não exigem prazo estabelecido pela
legislação, será dada prioridade com base na definição da gestão superior.

Observação 3: As atividades descritas neste plano de trabalho são aquelas usuais, não sendo
elencadas neste plano aquelas decorrentes de situações atípicas e/ou extraordinárias.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA AMALIA CASTELO
BRANCO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 14:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCIA REJANE DAMASCENO
DIAS, CHEFE SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E APOIO
ADMINISTRATIVO, em 13/08/2021, às 14:17, 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 0320699 e o código CRC F021E182.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320699
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 09/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021)

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

Plano de Trabalho nº 09/2021 - Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR
Nome: Rafaele da Silva Gomes Freitas
Cargo Efetivo: Técnica em Edificações CH Semanal 20 horas
Ocupante de CD ou
FG:

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

Unidade: Serviço de Prefeitura de Liberdade (SPLB/DIMOP/CSO/PROAD)
DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Jackson Batista Freitas Vidal 
Ocupante de CD ou
FG: CD-2 (  )  CD-3 (  ) CD-4 (  ) FG-1 ( ) FG-2 (  ) FG-3 (X)

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de
afastamento

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Tipo de Licença
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Férias
 

Período
Início:

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

Férias
 

Período
Início:

____/_____/______
 Fim:

____/_____/______

Outros Tipos de
Ausências

 
Período

Início:
____/_____/______

 Fim:
____/_____/______

 
PLANEJAMENTO INTERNO

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

Regime de trabalho Remoto (X)
Revezamento (  )

 
PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

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

a) Ordem de prioridade - Atividade considerada prioritária dentre as demais
atividades que serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
b)Atividade - Processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias
de trabalho remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou
por ação não vinculada ao SEI.
c) Natureza da atividade - Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não
vinculada a processo SEI.
d)Meta de desempenho - Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento
interno da unidade máxima.
e) Período esperado para atingimento da meta - Prazo programado para
cumprimento do resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou
meses, desde que não ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
f) Observação - Elencar qualquer situação referente à meta.

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de desempenho

Período para
atingimento

da meta
Obs

1º

Elaboração de
documentos
(relatórios, ofícios,
ordens de serviço,
despachos etc)
referentes à
fiscalização e
acompanhamento da
execução de contratos
de serviços

P

Elaborar os
documentos referentes
à fiscalização e
acompanhamento de
cada contrato em até
75 (setenta e cinco)
minutos.

03 meses  
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de serviços
terceirizados.

2º

Recepção, análise e
encaminhamento de
processos relativos a
solicitações de serviços
de manutenção,
limpeza, jardinagem,
capatazia, empréstimo
de equipamentos e
vigilância, para o
Campus da Liberdade.

P

Receber, analisar e dar
encaminhamento a
cada solicitação de
serviços de
manutenção, limpeza,
jardinagem, capatazia,
empréstimo de
equipamentos e
vigilância, no âmbito do
Campus da Liberdade,
em até 12 (doze)
minutos.

03 meses  

3º

Análise e liberação de
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus da
Liberdade.

A

Analisar e liberar
solicitações de reserva
de espaços de uso
comum, no Campus da
Liberdade, em até 45
(quarenta e cinco)
minutos.

03 meses  

4º

Emissão e envio de
Guias de Recolhimento
da União relativas a
Contratos de
Concessão de Uso de
Espaços, no Campus
da Liberdade.

P
Emitir e enviar GRU’s,
às Concessionárias, até
o penúltimo dia útil de
cada mês.

02 meses  

5º

Elaboração de
artefatos referentes a
processos de
contratação de
serviços terceirizados.

P
Elaborar a totalidade de
artefatos de 01 (uma)
contratação em até 02
(dois) meses.

03 meses  

Documento assinado eletronicamente por RAFAELE DA SILVA GOMES
FREITAS, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, em 13/08/2021, às 14:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por JACKSON BATISTA FREITAS
VIDAL, CHEFE DE SERVIÇO, em 13/08/2021, às 14:30, 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 0320702 e o código CRC 5498D295.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320702

Plano de Trabalho Individual 09/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) (0320702)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 112

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 28/2021(01/08/2021 A
31/10/2021) ISABELLE BARBOSA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 28/2021 (01/08/2021 a 31/10/2021)   28/2021 – Unidade Máxima: Pró-
Reitoria de Administração - PROAD

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos

Cargo efetivo  AdministradoraCarga horária
semanal  40h

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

Não ocupante ( )

Unidade  Divisão de Contratos e Convênios

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Tiago Lúcio Pereira Melo

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias
Período:
13/10/2021 a
22/10/2021

Início: 13/10/2021

Fim: 22/10/2021

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  Remoto (x)

Revezamento  (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

Natureza
da
atividade

Meta de desempenho
Período
para
atingimento
da meta

Observação

1°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados à prorrogações
contratuais, repactuações,
acréscimo/supressões,
reajustes/revisões, emitir
certidões da empresa
contratada e encaminhar
para dotação
orçamentária e autorização
da autoridade competente;

P

Promover a
eficiência
processual
através da
verificação da
conformidade do
processo e
preenchimento da
lista de
verificação,
emissão das
certidões da
empresa
contratada, e 
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

2°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados à assinatura de
contrato decorrente de ata
de registro de preços,
emitir certidões da empresa
contratada, preencher
minuta de contrato com os
dados da empresa, bem
como valores e demais
informações repassadas
pela equipe de gestão do
contrato e encaminhar para
dotação orçamentária e
autorização da autoridade
competente e indicação de
fiscais;

P

Promover a
eficiência
processual
através da
verificação da
conformidade do
processo e
preenchimento da
lista de
verificação,
emissão das
certidões da
empresa
contratada,
preenchimento de
minuta, e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

3°

Elaborar minutas de
contratos e atas de
registros de preços e
preencher formulário
contendo as alterações
realizadas na minuta da
AGU.

P

Elaborar a minuta
de contrato/ata
de registro de
preço, bem como
preencher
formulário
contendo as
alterações
realizadas nas
minutas, e fazer o
encaminhamento

3 meses  
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necessário em até
4 dias úteis.

4°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados à rescisão
contratual, emitir certidões
da empresa contratada e
encaminhar
para autorização da
autoridade competente;

P

Promover a
eficiência
processual
através da
verificação da
conformidade do
processo e
preenchimento da
lista de
verificação,
emissão das
certidões da
empresa
contratada, e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

5°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados à atualização de
dotação orçamentária,
emitir certidões da empresa
contratada e encaminhar
para autorização da
autoridade competente;

P

Promover a
eficiência
processual,
através da
verificação da
conformidade do
processo e
preenchimento da
lista de
verificação,
emissão das
certidões da
empresa
contratada, e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

6°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados ao
cancelamentos de atas de
registro de preços, emitir
certidões da empresa
contratada e encaminhar
para autorização da
autoridade competente;

P

Promover a
eficiência
processual
através da
verificação da
conformidade do
processo e
preenchimento da
lista de
verificação,
emissão das
certidões da
empresa
contratada, e
encaminhamentos
necessários em

3 meses  

Plano de Trabalho Individual 28/2021(01/08/2021 a 31/10/2021) Isabelle Barbosa (0320739)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 117



até 4 dias úteis.

7°

Fazer Check-list para
encaminhamento de
processos para análise da
Procuradoria Jurídica e
emitir certidões da empresa
contratada.

P

Promover a
eficiência
processual
através da
verificação da
conformidade do
processo,
elaboração de
check-list,
emissão das
certidões da
empresa
contratada,  e
encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3
meses  

8°

Fazer despachos de
encaminhamentos de
processos para
procedimentos relativos à
emissão de empenho e
emitir certidões da empresa
contratada.

P

Promover a
eficiência
processual   e
encaminhamentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

9°

Conferir/preencher as
informações, referentes à
dotações orçamentárias,
constantes nos termos
aditivos , apostilamentos,
contratos, e fazer a
liberação no SEI para
assinatura da empresa.

P

Promover a
eficiência
processual,
preenchendo
informações dos
termos de
contratos,
aditivos e
apostilamentos, e 
fazendo os
procedimentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

10°

Fazer despacho de
encaminhamento de
termos aditivos,
apostilamentos e contratos
para assinatura do reitor e
emitir certidões da empresa
contratada;

P

Promover a
eficiência
processual,  
fazendo os
encaminhamentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

Proceder com a publicação

Publicar contratos
e aditivos no
DOU, inserir
apostilamentos,
empenhos e
demais
documentações
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11°
de termos aditivos e
contratos, bem como a
inserção de apostilamentos
e empenhos  no sistema
Comprasnet Contratos;

P

documentações
relativas ao
processo de
contratação no
Comprasnet
Contratos em até
4 dias úteis,
respeitando o
prazo legal, após
a assinatura do
termo.

3 meses  

12°

Informar aos gestores por
despacho e por e-mail
sobre a assinatura dos
termos de contratos,
aditivos e apostilamentos;

P

Encaminhar e-mail
e fazer despacho
informando a
finalização dos
procedimentos
em até 2 dias
úteis, a partir da
data da
publicação.

3 meses  

13°
Proceder com a inserção
dos contratos, aditivos e
apostilamentos no site da
PROAD;

P

Inserir os
contratos,
aditivos e
apostilamentos no
site da PROAD em
até 2 dias úteis,
contados a  partir
da data da
publicação.

3 meses  

14°
Inserir dados dos
contratos, aditivos e
apostilamentos no sistema
SIAFI WEB;

P

Inserir os
contratos,
aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI
WEB, em até 2
dias úteis,
contados a  partir
da data da
publicação.

3 meses  

15°

Analisar documentações
relativas à processos
destinados à sanções P

Promover a
eficiência
processual,
através da
verificação da
conformidade do
processo, e
encaminhamentos
necessários em
até 30 dias úteis,
contados a partir
de sua abertura,
em casos de 3 meses  
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15° contratuais/ata de registro
de preços  e encaminhar
ofícios de defesa prévia.

P em casos de
processos de
sanção
decorrentes de
pregão, e 30 dias
úteis contados a
partir do
recebimento, em
casos de
processos
advindos da
equipe de
fiscalização.

3 meses  

16°
Elaborar relatório de análise
de processos de sanção
para encaminhamento para
a Procuradoria jurídica.

P

Elaborar relatório
de análise em até
30 dias úteis,
contados a partir
da data de
recebimento da
defesa prévia ou
 30 dias a partir
do prazo final de
recebimento da
defesa prévia.

3 meses  

17°
Encaminhar processos de
sanção para decisão da
autoridade competente.

P

Promover a
eficiência
processual,  
fazendo os
encaminhamentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

18°
Fazer registro de
penalidades nos sistemas
CGU/PJ e SICAF;

P

Promover a
eficiência
processual,  
fazendo os
registros
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

19°
Atender às solicitações de
informações por e - mail
/hangout.

A
Responder aos
questionamentos
realizados em até
2 horas.

3 meses  

20°

Realizar a condução de
reuniões com a equipe de
servidores e colaboradores
terceirizados em exercício
na unidade

A

Realizar, pelo
menos, uma
reunião com a
equipe a cada 01
(um) mês.

3 meses  

Elaborar novos modelos de

Promover a
eficiência
processual,
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21°
minutas de aditivos e
apostilamentos quando
demandado pela equipe de
fiscalização

A
fazendo a
inserção, no
sistema SEI, do
novo modelo
solicitado em até
3 dias úteis.

3 meses  

22°

Buscar atualizações através
de cursos, seminários
disponibilizados pelas
escolas de governo nas
áreas de competência de
trabalho.

A Constantemente Ação
Contínua  

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 13/08/2021, às
14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 14:40, 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 0320739 e o código CRC B68883BB.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320739
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÕES COMUNS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 23/2021 (01/08/2021-31/10/2021)
ANTONIO EDNEY

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 23   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Antonio Edney do Nascimento Lima

Cargo efetivo  Assistente em
Administração

Carga
horária
semanal:

40h

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

Não ocupante (X)

Unidade: Assessoria Administrativa de Contratações Comuns -
PROAD/COLOG/AACC
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Rafaelle Oliveira Lima

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento: Férias Período: Início: 29/09/2021

Fim: 08/10/2021

Tipo de afastamento: Férias Período: Início: 11/10/2021

Fim: 11/10/2021

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  (  )

Revezamento ( X ) Remoto

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Compor a Equipe de
Planejamento
como integrante
administrativo
da contratação

P

Assessorar os
demandante s
para
adequada
construção da
documentação
correlata
aos processos
de contratação

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo

 

2º

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

P

Dirimir dúvidas
acerca da fase
de
planejamento de
contratações

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo

 

3º

Receber processos de
contratação/
aquisição sob ação da
COLOG/PROAD para
análise da
instrução processual e
emissão de
parecer
deconformidade.

P

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

De 20 a 30
dias, conforme
a natureza e
complexidade
do processo.

 

4º

Cadastrar as
aquisições/
contratações
referente ao Plano
Anual de Contratação
(PAC) no Sistema de
Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC);

A

Atendimento a
legislação que
rege a
elaboração do
Plano Anual de
Contratações

Até 5 dias úteis
para
cadastramento
dos itens, a
depender do
volume
da demanda.
Em caso de
pequenos
ajustes 1 dia
útil.
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5º

Colaborar na
elaboração e
atualização
do Calendário de
Contratações, bem
como monitorar junto às
unidades
demandantes as ações
de execução
conforme prazo
disposto no Calendário

A

Efetivar o
Planejamento
das contratações
no âmbito da
UNILAB.

Ação contínua  

6º

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

P

Dar
prosseguimento
adequado aos
processos de
contratação,
conforme fluxo
institucional

Até 3 dias
úteis.  

7º

Atualizar planilha de
controle interno com
aquisições/contratações
de bens e serviços
comuns;

A

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

Ação contínua  

8º

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/contratação
referentes ao último
exercício, inclusive no
que se refere à 
bediência aos prazos
estabelecidos no 
alendário de Compras;

A

Levantar
informações
para controle e
aperfeiçoamento
do fluxo
processual.

Prazo variável
de acordo com
o estipulado
pela chefia.

 

9º

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

A

Obedecer a
legislação que
rege a matéria a
fim de
implementá-la
sempre que
houver
atualização e
evitar retrabalho
na readequação
dos processos.

Ação contínua  

10º

Elaborar e atualizar
minutas dos
documentos a
serem utilizados na fase P

Obedecer a
legislação

Prazo variável,
de 01 à 05
dias  
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interna dos processos
de
aquisição/contratação;

vigente. dias
úteis.

11º

Elaborar ações junto a
Agentes de
Contratações
das áreas demandantes
quanto a
esclarecimentos de
pontos inerentes aos
controle, documentos e
registros desta divisão.

A

Capacitar
continuamente
os agentes
de contratação a
fim de
aperfeiçoar
os processos
realizados.

Ação contínua  

12º Participar de reuniões
semanais da AACC A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

Ação contínua  

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EDNEY DO
NASCIMENTO LIMA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021,
às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 15/08/2021, às 16:50, 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 0320744 e o código CRC 995CFE31.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320744
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 40 AGO - OUT BRENA RAYANE

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 40 Ago - out Brena Rayane Lima dos Santos – Unidade Máxima: Pró-
Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Brena Rayane Lima dos Santos

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40h

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

Não ocupante (x)

Unidade Gabinete da Pró-Reitoria de Administração

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Rosalina Semedo de Andrade
Tavares  

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Férias Período: 3º Início: 30/08/2021

Fim: 09/09/2021

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º
Monitoramento
dos processos
do SEI

P
Não deixar
processo algum
sem leitura e/ou
encaminhamento

Até 3 meses  

2º

Fazer
despachos
correspondente
a cada tratativa
elencada no
processo para
assinatura do
Pró-Reitora

P Zerar processos
sem despacho Até 3 meses  

3º
Verificação do
e -mail pessoal
institucional

A
Não deixar e -
mails sem serem
lidos/respondidos

Até 3 meses  

4º
Preenchimento
folha frequência
mensal

P
Não deixar de
enviar a folha
mensalmente, até
o quinto dia útil

Mensal  

5º
Atendimento ao
público pelo
GTalk

A
Não deixar
ninguém sem
retorno

Diário  

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por BRENA RAYANE LIMA DOS
SANTOS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 15:03,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
15:51, 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 0320766 e o código CRC 61710DE8.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320766
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 38/2021 (01/08/2021 A
31/10/2021) VANESSA INGRID

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 38/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: VANESSA INGRID DA COSTA CARDOSO

Cargo efetivo Técnica em
Contabilidade

Carga horária
semanal 40

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

Não ocupante ( )

Unidade Divisão de Licitações - DILIC

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Tiago Lúcio Pereira Melo

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1
Propor melhorias
em fluxos e
documentos

A
Promover
eficiência no
processo.

Ação contínua  

2

Participar de
reuniões com
demais setores
para promover
melhorias e
acompanhamento 

A

Promover
cumprimento das
atividades o setor
e contribuir
em outras
unidades

Quando
demandada  

3
Acompanhar e
seguir calendário
das licitações

A
Realizar
acompanhamento
diário

Ação contínua  

4

Coordenar,
supervisionar e
revisar
procedimentos
relativos à fase
externa dos
processos
licitatórios

P
Realizar
acompanhamento
diário

Ação contínua  

5

Participar no
planejamento e
acompanhamento
do calendário de
contratações,
especialmente os
pregões em
execução na
Coordenação de
Logística

A
Realizar
acompanhamento
diário

Ação contínua  

6
Promover reunião
no setor para
acompanhamento
e alinhamentos

A Realizar reunião
quinzenal 1 semana  

Realizar
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7
Acompanhar os
procedimentos de
fase de IRP

P
Realizar
acompanhamento
duas vezes por
semana

3 dias  

8

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

P/A
Emitir relatório
e/ou ou parecer
sobre o estudo
solicitado

Prazo variável
(de 05 dias à
30 dias úteis

Prazo a ser
estipulado de
acordo com a
complexidade
da atividade

9

Acompanhar e
gerenciar
procedimentos
relativos à fase de
elaboração de
minutas de editais
e seus anexos

P
Realizar
acompanhamento
diário

3 meses  

10

Atribuir pregoeiro
titular para
processos de
licitação da
PROAD

P
No mesmo dia do
recebimento do
processo de
licitação

1 dia  

11

Acompanhar
quanto a ações
entre o pregoeiro
e demais agentes
do processo
licitatório, visando
a eficiência do
certame e do
processo
administrativo

P

Quando houver
pregão,
acompanhar
diariamente as
ocorrências

3 meses  

12

Registrar vigência
de Ata no SIASG,
conforme
solicitação da
Divisão do Núcleo
de Contratos

P
Até 2 dias do
recebimento do
processo

2 dias  

Executar registros
internos de ações
vinculadas à
divisão e,
conforme o caso,
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13

conforme o caso,
promover
mecanismos que
objetivam a
eficiência e
celeridade do
processo de
licitação da
PROAD,
conforme
legislação vigente

A

Promover
eficiência no
processo,
obedecendo
legislação vigente

Ação contínua  

14

Encaminhar
processo
licitatório para
ações da
Autoridade
Competente com
relatório das
ações e
resultados da fase
externa

P

Encaminhar
relatório até 2
dias após
adjudicação da
licitação

3 dias  

15

Acompanhar o
cumprimento das
atribuições dos
pregoeiros,
conforme
legislação
pertinente (Art. 17,
do Decreto n°
10.024/2019 e
demais
legislação)

A
Realizar
acompanhamento
diário

Ação contínua  

16

Realizar
atividades
inerentes ao
Grupo de
Trabalho ao qual
foi designada

P
Participar de
reuniões e
realizar estudo

2 vezes por
semana  

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 13/08/2021, às 15:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 13/08/2021, às 15:07, 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 0320753 e o código CRC 764478F3.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320753
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 32/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) LOURDES MARIANA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 32/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) /2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria
de Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Lourdes Mariana Pereira de Menezes

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal  40h/semanais

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

Não ocupante (x)

Unidade  Divisão de Contratos e Convênios
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Isabelle Barbosa Vasconcelos Campos

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem
de

prioridade
Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º 

Analisar
documentações

relativas à processos
destinados à
prorrogações

contratuais, reajuste,
acréscimo, rescisão

contratual, atualização
de dotação

orçamentária, emitir
certidões da empresa

contratada e
encaminhar para

dotação orçamentária
e autorização da

autoridade
competente;

P

Promover a
eficiência

processual através
da verificação da
conformidade do

processo e
preenchimento da
lista de verificação,

emissão das
certidões da

empresa
contratada, e 

encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

2º

Analisar
documentações

relativas à processos
destinados à

assinatura de contrato
decorrente de ata de
registro de preços e

processos destinados
ao cancelamentos de
atas de registro de

preços, emitir
certidões da empresa
contratada, preencher

minuta de contrato
com os dados da

empresa, bem como
valores e demais

informações
repassadas pela

equipe de gestão do
contrato e encaminhar

para dotação
orçamentária e
autorização da

autoridade
competente e

indicação de fiscais;

P

Promover a
eficiência

processual através
da verificação da
conformidade do

processo e
preenchimento da
lista de verificação,

emissão das
certidões da

empresa
contratada, e

encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

Elaborar minutas de
contratos e atas de

Elaborar a minuta
de contrato/ata de
registro de preço,

bem como
preencher

Plano de Trabalho Individual 32/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) Lourdes Mariana (0320792)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 143



3º 
registros de preços e
preencher formulário

contendo as
alterações realizadas
na minuta da AGU.

P
formulário

contendo as
alterações

realizadas nas
minutas, e fazer o
encaminhamento
necessário em até

4 dias úteis.

3 meses  

4º

Fazer Check-list para
encaminhamento de

processos para análise
da Procuradoria
Jurídica e emitir

certidões da empresa
contratada.

P

Promover a
eficiência

processual através
da verificação da
conformidade do

processo,
elaboração de

check-list, emissão
das certidões da

empresa
contratada,  e

encaminhamentos
necessários em
até 4 dias úteis.

3 meses  

5º

Fazer despachos de
encaminhamentos de

processos para
procedimentos

relativos à emissão de
empenho e emitir

certidões da empresa
contratada.

P

Promover a
eficiência

processual e
encaminhamentos

necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

6º

Conferir/preencher as
informações,

referentes à dotações
orçamentárias,
constantes nos

termos aditivos ,
apostilamentos,

contratos, e fazer a
liberação no SEI para

assinatura da
empresa.

P

Promover a
eficiência

processual,
preenchendo

informações dos
termos de

contratos, aditivos
e apostilamentos,

e  fazendo os
procedimentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

7º

Fazer despacho de
encaminhamento de

termos aditivos,
apostilamentos e
contratos para

assinatura do reitor e
emitir certidões da

empresa contratada;

P

Promover a
eficiência

processual,  
fazendo os

encaminhamentos
necessários em
até 3 dias úteis.

3 meses  

8º

Proceder com a
publicação de termos
aditivos e contratos,

bem como a inserção
de apostilamentos e P

Publicar contratos
e aditivos no DOU,

inserir
apostilamentos,

empenhos e
demais

documentações
relativas ao
processo de

contratação no
3 meses  
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empenhos  no
sistema Comprasnet

Contratos;

contratação no
Comprasnet

Contratos em até
4 dias úteis,

respeitando o
prazo legal, após a

assinatura do
termo.

9º

Informar aos gestores
por despacho e por e-

mail sobre a
assinatura dos termos
de contratos, aditivos

e apostilamentos;

P

Encaminhar e-mail
e fazer despacho

informando a
finalização dos

procedimentos em
até 2 dias úteis, a
partir da data da

publicação.

3 meses  

10º

Proceder com a
inserção dos

contratos, aditivos e
apostilamentos no site

da PROAD;

P

Inserir os
contratos, aditivos
e apostilamentos
no site da PROAD

em até 2 dias
úteis, contados a
 partir da data da

publicação.

3 meses  

11º
Inserir dados dos

contratos, aditivos e
apostilamentos no
sistema SIAFI WEB;

P

Inserir os
contratos, aditivos
e apostilamentos
no sistema SIAFI
WEB, em até 2

dias úteis,
contados a  partir

da data da
publicação.

3 meses  

12º

Analisar
documentações

relativas à processos
destinados à sanções

contratuais/ata de
registro de preços e

encaminhar ofícios de
defesa prévia.

P

Promover a
eficiência

processual, por
meio da

verificação da
conformidade do

processo, e
encaminhamentos

necessários em
até 30 dias.

Contados a partir
da abertura em

caso de processos
de

sanção
decorrentes de

pregão; e 30 dias
contados a
partir do

recebimentos em
casos de

processos
advindos da
fiscalização.

3 meses  

Elaborar relatório
de análise em até
30 dias contados
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13º

Elaborar relatório de
análise de processos

de sanção para
encaminhamento para
a Procuradoria jurídica.

P

a
partir da data do
recebimento da
defesa prévia ou

30
dias a partir do
prazo final de
defesa prévia.

3 meses  

14º

Encaminhar processos
de sanção para

decisão
da autoridade
competente.

P
Realizar atividade

em até 3 dias
úteis

3 meses  

15º
Fazer registro de
penalidades nos

sistemas CGU/PJ e
SICAF.

P
Realizar atividade

em até 4 dias
úteis

3 meses  

16º
Atendimento às
solicitações de

informações por e-
mail/hangout

A em até 2 horas 3 meses  

17º
Participação em

reuniões relativas ao
setor 

A

Sempre que
ocorrerem
reuniões

direcionadas ao
setor

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por LOURDES MARIANA PEREIRA DE
MENEZES, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 17:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ISABELLE BARBOSA
VASCONCELOS CAMPOS, GERENTE DE DIVISÃO, em 13/08/2021, às
17:19, 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 0320792 e o código CRC 3CCB7659.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0320792
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÕES COMUNS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 36/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) RAFAELLE LIMA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 36/2021 – Unidade Máxima: COLOG/PROAD

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Rafaelle Oliveira Lima

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal: 40h

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

Não ocupante ()

Unidade: Assessoria Administrativa de Contratações Comuns -
PROAD/COLOG/AACC
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Tiago Lúcio Pereira de Melo

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento: Férias Período: Início: 16/08/2021

Fim: 26/08/2021

Tipo de afastamento: Período: Início: 

Fim: 

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  (  )

Revezamento ( X ) Remoto

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Compor a Equipe de
Planejamento
como integrante
administrativo
da contratação

P

Assessorar os
demandante s
para
adequada
construção da
documentação
correlata
aos processos
de contratação

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo

 

2º

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

P

Dirimir dúvidas
acerca da fase
de
planejamento de
contratações

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo

 

3º

Receber processos de
contratação/
aquisição sob ação da
COLOG/PROAD para
análise da
instrução processual e
emissão de
parecer
deconformidade.

P

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

De 20 a 30
dias, conforme
a natureza e
complexidade
do processo.

 

4º

Cadastrar as
aquisições/
contratações
referente ao Plano
Anual de Contratação
(PAC) no Sistema de
Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC);

A

Atendimento a
legislação que
rege a
elaboração do
Plano Anual de
Contratações

Até 5 dias úteis
para
cadastramento
dos itens, a
depender do
volume
da demanda.
Em caso de
pequenos
ajustes 1 dia
útil.
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5º

Colaborar na
elaboração e
atualização
do Calendário de
Contratações, bem
como monitorar junto às
unidades
demandantes as ações
de execução
conforme prazo
disposto no Calendário

A

Efetivar o
Planejamento
das contratações
no âmbito da
UNILAB.

Ação contínua  

6º

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

P

Dar
prosseguimento
adequado aos
processos de
contratação,
conforme fluxo
institucional

Até 3 dias
úteis.  

7º

Atualizar planilha de
controle interno com
aquisições/contratações
de bens e serviços
comuns;

A

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

Ação contínua  

8º

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/contratação
referentes ao último
exercício, inclusive no
que se refere à 
bediência aos prazos
estabelecidos no 
alendário de Compras;

A

Levantar
informações
para controle e
aperfeiçoamento
do fluxo
processual.

Prazo variável
de acordo com
o estipulado
pela chefia.

 

9º

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

A

Obedecer a
legislação que
rege a matéria a
fim de
implementá-la
sempre que
houver
atualização e
evitar retrabalho
na readequação
dos processos.

Ação contínua  

10º

Elaborar e atualizar
minutas dos
documentos a
serem utilizados na fase P

Obedecer a
legislação

Prazo variável,
de 01 à 05
dias  
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interna dos processos
de
aquisição/contratação;

vigente. dias
úteis.

11º

Elaborar ações junto a
Agentes de
Contratações
das áreas demandantes
quanto a
esclarecimentos de
pontos inerentes aos
controle, documentos e
registros desta divisão.

A

Capacitar
continuamente
os agentes
de contratação a
fim de
aperfeiçoar
os processos
realizados.

Ação contínua  

12º Participar de reuniões
semanais da AACC A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção

Ação contínua  

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLE OLIVEIRA LIMA,
GERENTE DE DIVISÃO, em 15/08/2021, às 16:50, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 16/08/2021, às 09:00, 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 0321061 e o código CRC 475D6D05.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321061
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE REGISTRO PATRIMONIAL
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 31/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) LIA MILITÃO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 31/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) Lia Militão /2021 – Unidade Máxima:
Pró-Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Lia Militão Marreiro

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40 horas semanais

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

Não ocupante ( )

Unidade Seção de Registro Patrimonial/Divisão de Patrimônio
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Marcelo Ribeiro de Albuquerque

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Capacitação Período: Início: 01/09/2021

Fim: 28/09/2021

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias 2º Parcela de
2021 Período: Início: 04/10/2021

Fim: 29/10/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridadeAtividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período
para
atingimento
da meta

Observação

1º

Recebimento de
processo de

pagamento de bens
permanentes,
verificação e

preenchimento de
planilha de controle,

realizar o cadastro da
nota fiscal no sistema
SIPAC, mediante termo

de ateste assinado.

A/P

Realizar a
atividade em
até 1 dia útil a

partir do
recebimento
do processo.

1 (um)
mês x

2º

Atendimento de
Chamados Patrimoniais,

verificação e
preenchimento em
planilha de controle,

processamento/registro
no sistema gerencial,

elaboração e
encaminhamento de

documentos referente
ao registro patrimonial.

A

Realizar o
atendimento
em até 1 dia

útil a partir do
recebimento.

1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

3º

Abertura de processos
de pagamento à pessoa

jurídica referente aos
contratos vinculados a

unidade.

P

Realizar a
atividade em
até 3 horas a

partir do
recebimento
definitivo do

material.

1 (um)
mês x

4º
Atendimento de
processos SEi

referente a solicitações
diversas.

P

Otimizar a
ação para que
seja atendido
em até 01 dia
ou dentro do

prazo
solicitado.

1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

Realizar o registro de
materiais, Realizar a

atividade em
Plano de Trabalho Individual 31/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) Lia Militão (0321082)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 156



5º
fornecedores, fonte de

recurso, notas de
empenho no sistema

SIPAC, e preenchimento
de planilha de controle

interno.

A/P

atividade em
até 02 dias
úteis após o
recebimento

do
documento.

1 (um)
mês x

6º
Atendimento/orientação

às Unidades
Demandantes utilizando

e-mail/hangout.
A/P

01 dia útil a
partir da

solicitação.
1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

7º
Atualização de planilha

de fornecedores e
diário de ocorrências.

A Semanalmente 1 (um)
mês x

 

Documento assinado eletronicamente por LIA MILITÃO MARREIRO, CHEFE
DE SEÇÃO, em 16/08/2021, às 08:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 16/08/2021, às 09:11,
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 0321082 e o código CRC 1C03243F.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321082

Plano de Trabalho Individual 31/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) Lia Militão (0321082)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 157

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÕES COMUNS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 30/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) LANNA MOREIRA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 30/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Lanna Moreira da Silva

Cargo efetivo  Técnica em
Contabilidade

Carga horária
semanal  40h

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

Não ocupante ( x )

Unidade  PROAD / COLOG / AACC

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Rafaelle Oliveira Lima

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho   

Revezamento (   )  Remoto ( x )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1°
Compor a Equipe de
Planejamento como
integrante administrativ
o da contratação.

 P

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentaç ão
correlata aos
processos de
contratação.

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo.

 

2°

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

 P
Dirimir dúvidas
acerca da fase
de planejamento
de contratações.

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo.

 

3°

Receber processos de
contratação/ aquisição
sob ação da
COLOG/PROAD para
análise da instrução
processual e emissão
de parecer de
coformidade.

 P

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

De 20 a 30
dias, conforme
a natureza e
complexidade
do processo.

 

4°

Cadastrar as
aquisições/contratações
referente ao Plano
Anual de Contratação
(PAC) no Sistema de
Planejamento e
Gerenciamento de
Contratações (SPGC);

 A

Atendimento a
legislação que
rege a
elaboração do
Plano Anual de
Contratações.

Até 5 dias úteis
para
cadastramento
dos itens, a
depender do
volume da
demanda. Em
caso de
pequenos
ajustes 1 dia
útil.

 

Colaborar na
elaboração e
atualização do
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5°

Calendário de
Contratações, bem
como monitorar junto às
unidades demandantes
as ações de
execução conforme
prazo disposto no
Calendário.

 A

Efetivar o
Planejamento
das contratações
no âmbito da
UNILAB.

Ação contínua.  

6°

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

 P

Dar
proseguimen to
adequado aos
processos de
contratação,
conforme fluxo
institucional.

Até 3 dias
úteis.  

7°

Atualizar planilha de
controle interno com
aquisições/contratações
de bens e serviços
comuns;

 A

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

Ação contínua.  

8°

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/contratação
referentes ao último
exercício, inclusive no
que se refere à
obediência aos prazos
estabelecidos no
Calendário de
Compras;

 A

Levantar
informações
para controle e
aperfeiçoamento
do fluxo
processual.

Prazo variável
de acordo com
o estipulado
pela chefia.

 

9°

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

 A

Obedecer a
legislação que
rege a matéria
afim de
implementá - la
sempre que
houver
atualização e
evitar retrabalho
na readequação
dos processos.

Ação contínua.  

10°

Elaborar e atualizar
minutas dos
documentos a serem
utilizados na fase
interna dos processos
de aquisição/

 P
Obedecer a
legislação
vigente.

Prazo variável,
de 1 à 5 dias
úteis.
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contratação;

11°

Elaborar ações junto a
Agentes de
Contratações das áreas
demandantes quanto a
esclarecimentos de
pontos inerentes aos
controle, documentos e
registros desta divisão.

 A

Capacitar
continuamente
os agentes de
contratação a fim
de aperfeiçoar
os processos
realizados.

Ação contínua.  

12° Participar de reuniões
semanais da AACC.  A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção.

Ação contínua.  

 

Documento assinado eletronicamente por LANNA MOREIRA DA SILVA,
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às 08:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO IRISTENIO SOUZA
CARDOSO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 08:50,
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 0321094 e o código CRC 92DF532A.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321094
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATAÇÕES COMUNS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 27/2021 (01/08/2021 - 3/10/2021)
IRISTENIO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 27/2021 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Francisco Iristenio Souza Cardoso

Cargo efetivo
 Assistente
em
Administração

Carga horária
semanal  40h

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

Não ocupante ( x )

Unidade  PROAD / COLOG / AACC
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Rafaelle Oliveira Lima

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho   

Revezamento (   )  Remoto ( x )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1°
Compor a Equipe de
Planejamento como
integrante administrativo
da contratação.

 P

Assessorar os
demandantes
para adequada
construção da
documentação
correlata aos
processos de
contratação.

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo.

 

2°

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

 P
Dirimir dúvidas
acerca da fase
de planejamento
de contratações.

De 30 a 90
dias, conforme
fluxo
processual
para cada tipo
de processo.

 

3°

Receber processos de
contratação/ aquisição
sob ação da
COLOG/PROAD para
análise da instrução
processual e emissão
de parecer de
coformidade.

 P

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

De 20 a 30
dias, conforme
a natureza e
complexidade
do processo.

 

4°

Realizar ações em
sistemas estruturantes
quanto a dispensa de
licitação, conforme o
caso;

 A
Atender a
legislação
pertinente à
matéria.

Prazo variável.
De 10 à 20
dias úteis.

 

5°

Colaborar na
elaboração e
atualização do
Calendário de
Contratações, bem
como monitorar junto às
unidades demandantes
as ações de
execução conforme

 A

Efetivar o
Planejamento
das contratações
no âmbito da
UNILAB.

Ação contínua.  
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prazo disposto no
Calendário.

6°

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

 P

Dar
proseguimen to
adequado aos
processos de
contratação,
conforme fluxo
institucional.

Até 3 dias
úteis.  

7°

Atualizar planilha de
controle interno com
aquisições/contratações
de bens e serviços
comuns;

 A

Manter
informações
organizadas
para fins de
controle/consulta.

Ação contínua.  

8°

Elaborar relatório dos
processos de
aquisição/contratação
referentes ao último
exercício, inclusive no
que se refere à
obediência aos prazos
estabelecidos no
Calendário de
Compras;

 A

Levantar
informações
para controle e
aperfeiçoamento
do fluxo
processual.

Prazo variável
de acordo com
o estipulado
pela chefia.

 

9°

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

 A

Obedecer a
legislação que
rege a matéria
afim de
implementá - la
sempre que
houver
atualização e
evitar retrabalho
na readequação
dos processos.

Ação contínua.  

10°

Elaborar e atualizar
minutas dos
documentos a serem
utilizados na fase
interna dos processos
de aquisição/
contratação;

 P
Obedecer a
legislação
vigente.

Prazo variável,
de 1 à 5 dias
úteis.

 

Elaborar ações junto a
Agentes de
Contratações das áreas

Capacitar
continuamente
os agentes de
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11° demandantes quanto a
esclarecimentos de
pontos inerentes aos
controle, documentos e
registros desta divisão.

 A
os agentes de
contratação a fim
de aperfeiçoar
os processos
realizados.

Ação contínua.  

12° Participar de reuniões
semanais da AACC.  A

Aperfeiçoar as
rotinas de
trabalho e o fluxo
processual na
seção.

Ação contínua.  

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO IRISTENIO SOUZA
CARDOSO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 08:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por TIAGO LUCIO PEREIRA MELO,
COORDENADOR(A), em 16/08/2021, às 09:04, 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 0321119 e o código CRC EDEF4662.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321119
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 42/2021 (AGOSTO A OUTUBRO)
LARISSA ALBUQUERQUE

 

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

Plano de Trabalho nº 42/2021  (Agosto a Outubro) Larissa Albuquerque dos
Santos – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Larissa Albuquerque dos Santos

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40h

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

Não ocupante ( )

Unidade Seção de Diárias e Passagens

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Rosalina Semedo de Andrade Tavares

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

PLANEJAMENTO INTERNO
FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de
Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO
ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Regime de trabalho

Remoto (X) Revezamento (   )

 

PLANEJAMENTO INTERNO
METAS DE DESEMPENHO

Indique abaixo as metas de desempenho das atividades que serão desenvolvidas em trabalho
remoto, quando este ocorrer integral (dias trabalhados integralmente de forma remota) ou
parcial (dias de trabalhados em regime de revezamento entre o trabalho presencial e remoto),
para os próximos três meses, conforme descrição a seguir:
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(a) Ordem de prioridade – atividade considerada prioritária dentre as demais atividades que
serão desenvolvidas nos dias de trabalho remoto.
(b) Atividade – processo de trabalho que será desenvolvido pelo servidor nos dias de trabalho
remoto, podendo ser em fluxo definido por meio de processo SEI ou por ação não vinculada ao
SEI.
(c) Natureza da atividade – Escreva “P” para processo SEI ou “A” para ação não vinculada a
processo SEI.
(d) Meta de desempenho – Resultado esperado para a atividade, quantitativa ou
qualitativamente, dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da
unidade máxima.
(e) Período esperado para atingimento da meta – Prazo programado para cumprimento do
resultado projetado (meta), podendo ser em dias, semanas ou meses, desde que não
ultrapasse três meses após a aprovação da SGP.
(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º

Realização de
procedimentos
referentes
celebração de
termo de
apostilamento a
contrato de
agenciamento de
viagens -
passagens
nacionais.

P

Elaborar e enviar
a totalidade de
artefatos de 01
p r o c e s s o de
termo de
apostilamento em
3 a 5 dias úteis.

03 meses

1. Prazo contado
a partir do envio
das informações
necessárias pela
unidade
interessada que
solicitou os
empenhos.

2º

Executar ações
de divulgação da
Portaria Reitoria
nº 247, de 27 de
julho de 2021,
que dispõe sobre
a atualização nos
procedimentos
para afastamento
da sede e do País
e concessão de
diárias e
passagens em
viagens nacionais
e internacionais,
disponibilizar
orientações aos
solicitantes de
viagens sobre as
atualizações, e
proceder com a
adequação de
documentos,
formulários etc.

A

Atuar com
eficiência na
orientação e
esclarecimento de
dúvidas dos
solicitantes de
viagem sobre as
disposições da
portaria, bem
como atualizar e
adequar os
documentos para
obter
padronização.

03 meses  
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3º

Elaboração de
conteúdo
atualizado para a
página da seção
no site da Unilab.

A

Enviar conteúdo
atualizado para
apreciação da
PROAD com certa
antecedência,
antes do início da
vigência
da Portaria
Reitoria nº 247,
de 27 de julho de
2021.

03 meses  

4º

Atendimento às
recomendações e
manifestação ao
Relatório de
Auditoria 2021.3 -
Avaliação das
prestações de
contas de diárias
e passagens.

A

Enviar a
manifestação no
prazo
estabelecido pela
Auditoria Interna.

03 meses  

5º

A n á l i s e e
encaminhamento
d e processos
referentes à
solicitações de
reembolsos, entre
outros de maior
complexidade.

P
Promover
eficiência
processual.

03 meses  

6º

E l a b o r a ç ã o e
encaminhamento
d e documentos
r e lac io n ad o s à
solicitação de
dotação
orçamentária,
emissão de
empenho,
pagamento,
anulação de
empenho e restos
a pagar.

P

E l a b o r a r a
totalidade de
documentos de
0 1 solicitação em
até 02 (dois) dias
úteis.

03 meses

1. Prazo contado
a partir da
análise da
demanda.
2.
Especificamente
p a r a e n v io de
documentos
relac ionados a
p ag am en t o , é
necessário
aguardar o envio
d a fatura
c o r r ig id a pela
empresa, em
c a s o de
identificação de
inconsistência.

7º

Elaboração de
documento
(relatór io , ofício,
despacho, entre
outros) referente
à gestão e
acompanhamento
d a execução de

P

Elaborar
documento
referente à
g e s t ã o e
acompanhamento
d e cada contrato
e m até 03 (três)

03 meses
Prazo contado a
partir da análise
da demanda.

Plano de Trabalho Individual 42/2021 (Agosto a Outubro) Larissa Albuquerque (0321144)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 173



contratos de
agenciamento de
viagens.

e m até 03 (três)
horas.

8º

Atualização de
p l a n i l h a s de
controle
financeiro de
c o n t r a t o s de
agenciamento de
viagens.

A

Realizar, a cada
0 2 (duas)
s e m a n a s , a
atualiz ação das
p l a n i l h a s de
controle
fi n a n c e i r o dos
c o n t r a t o s sob
g e s t ã o da
unidade.

03 meses  

9º

Acompanhar e
c o n t r o l a r os
valores
executados nos
contratos
gerenciados pela
seção.

A

R e a l i z a r o
controle dos
valores com
frequência
semanal.

03 meses  

10º

Realização e
condução de
reuniões com a
s e r v i d o r a em
exercício na
unidade.

A
Realizar uma
reunião a cada 2
(duas) semanas.

03 meses  

11º

Mapeamento das
unidades
solicitantes e
atualização dos
solicitantes de
viagem do
Sistema de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(SCDP).

A

Levantar
informações para
controle e
atualização dos
cadastros dos
solicitantes de
viagem no SCDP.

03 meses  

12º

Atualização de
p l a n i l h a s de
controle de
viagens nacionais
e internacionais.

A

Realizar, a cada 1
( u m a ) semana,
o u sempre que
necessário, a
atualização das
p l a n i l h a s de
c o n t r o l e de
viagens nacionais
e internacionais.

03 meses  

13º

A n á l i s e e
encaminhamento
d e processos
referentes à
solicitação de
diárias e
passagens
nacionais e

P
Promover
eficiência
processual.

03 meses  
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internacionais.

14º

A n á l i s e e
encaminhamento
d e processo
r e f e r e n t e à
prestação de
contas de viagem
n a c i o n a l ou
internacional.

P
Promover
eficiência
processual.

03 meses  

15º

A n á l i s e e
encaminhamento
d e Proposta de
Concessão de
D i á r i a s e
Passagens
(PCDP) no
Sistema de
Concessão de
Diárias e
Passagens
(SCDP).

A
Promover
eficiência
processual.

03 meses

1 . O
encaminhamento
d e p e n d e r á da
situação da
P C D P , podendo
ser para ajuste,
reserva ou
aprovação.

16º

Solicitação de
cotação de
preços à agência
d e viagens,
análise de cotação
e escolha da
melhor opção de
voo para viagem
n a c i o n a l ou
internacional.

A

Analis ar cotação
e e s c o lh e r a
melhor opção de
v o o em até 01
(uma) hora.

03 meses

1. Prazo contado
a p a r t i r do
recebimento da
cotação e início
da análise;
2. No(s)
contr ato (s ) de
agenciamento de
v i a g e n s há
p r ev is ão do(s)
prazo(s)
m á x im o ( s ) de
atendimento pela
agência;
3. A seleção do
v o o irá
considerar os
c r i t é r i o s da
legislação
vigente.

17º

Preenchimento de
Proposta de
Concessão de
D i á r i a s e
Passagens
( P C D P ) , reserva
dos trechos e
encaminhamento
p a r a apreciação
da autoridade
competente de
viagem nacional e
internacional.

A
Promover
eficiência
processual.

03 meses  
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18º

Acompanhamento
d a emis s ão de
bilhete nacional ou
internacional por
meio da agência
de viagem.

A

Intensificar o
acompanhamento
d a emissão de
b i l h e t e nacional
o u internacional
junto à agência de
viagens , visando
d a r maior
celeridade ao
procedimento.

03 meses

1 . O s prazos
m á x im o s para
emissões
n a c i o n a i s e
internacionais
pela agência de
viagens constam
n o s termos de
r ef er ênc ia dos
c o n t r a t o s de
agenciamento de
viagens e devem
ser observados.

19º

Acompanhamento
das prestações
de contas
pendentes junto
aos solicitantes de
viagem.

A
Realizar
acompanhamento
semanal.

03 meses  

20º

Providenciar a
publicação mensal
do relatório de
afastamentos a
serviço no Boletim
de Serviços da
Unilab.

A
Realizar o envio
do relatório com
frequência
mensal.

03 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS, CHEFE DE SEÇÃO, em 16/08/2021, às 11:40, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 17/08/2021, às
15:32, 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 0321144 e o código CRC 5522CF5D.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321144
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 25/2021 (01/08/2021 À
31/10/2021)

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 25/2021 (01/08/2021 à 31/10/2021)/2021 – Unidade Máxima: DIVISÃO DE
PATRIMÔNIO - DP

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: FELIPE LAURO PINTO

Cargo efetivo ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga
horária
semanal

40h semanais

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

Não ocupante (x)

Unidade Seção de Almoxarifado

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença PATERNIDADE Período: Início: 23/09/2021

Fim: 12/10/2021

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias FÉRIAS Período: Início: 01/11/2021

Fim: 31/11/2021

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de 04 de dezembro de 2020).
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Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da incompatibilidade entre a natureza das
atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto.

Regime de trabalho
Remoto (x)

Revezamento (   )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Ordem de
prioridade

 
Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º

 
Atendimento às
solicitações de

informações por e-
mail/ hangout
institucional.

 

A Atender em até
36h. 3 meses

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros

setores das
unidades.

2º

 
Acompanhamento de

processos Sei, de
pagamento de
fornecedores e

solicitações diversas.
 

P

Tornar hábito
diário o

acompanhamento
dos processos

Sei.

3 meses  

3º

 
Acolhimento e
atendimento a
processos e/ou

chamados
patrimoniais enviados

por outras
unidades/setores.

 

A/P
Reduzir o tempo
para em média 2

dias.
3 meses

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros

setores das
unidades.

4º

Recebimento de
materiais

permanentes e de
expediente dos
fornecedores e

remete-los para os
devidos setores.

A/P
Reduzir o tempo
para em média 6

dias.
3 meses

 
O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros

setores das
unidades.

 

5º
Abertura de

processos de
pagamento à pessoa

jurídica.
A/P

Otimizar o tempo
de abertura em

36h após o
ateste do bens

adquiridos.

3 meses

 
O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros

setores das
unidades.

 

6º
Resolução de

situações atípicas
e/ou extraordinárias.

A/P

Conduzir,
interpretar e

analisar a
conjuntura da

situação atípica e
buscar soluções
no menor tempo

possível.

3 meses

 
O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros

setores das
unidades.

 

7ª
Alimentar tabelas e

planilhas de
organização setorial.

A
Realizar essa

atividade 1 vez
por semana.

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por FELIPE LAURO PINTO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 11:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 16/08/2021, às 12:07,
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 0321149 e o código CRC 29673E30.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321149

Plano de Trabalho Individual 25/2021 (01/08/2021 à 31/10/2021) Felipe Lauro (0321149)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 178

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 16/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) ANA AGRA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 16/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Ana Carolina Felix Agra

Cargo efetivo  Técnica em
Contabilidade

Carga horária
semanal  40h

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

Não ocupante ( X )

Unidade  Divisão de Execução Financeira - DEFIN / COFIN
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Rafaela Gomes de Lima

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  Remoto ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridadeAtividade

Natureza
da
atividade

Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

     1ª

Realizar o pagamento
de auxílios e bolsas |
Efetivar a execução
financeira do processo
no SIAFI e inserir
formulário de
pagamento no SEI
com os dados do
registro e seus
comprovantes.

     P
1 dia útil, após a
liberação de
pagamento pela
chefia.

     3 meses
De acordo com a
Portaria Reitoria
396/2019.

     2ª

Realizar o pagamento
de diferentes
empresas | Consultar o
SICAF e o Simples
Nacional antes de
efetivar a execução
financeira do processo
no SIAFI e inserir
formulário de
pagamento no SEI
com os dados do
registro e seus
comprovantes.

     P

1 dia útil, após a
liberação de
pagamento pela
chefia, caso não
haja pendência de
declaração,
comprovantes ou
outros documentos.

     3 meses

A prioridade para
pagamento será de
acordo com a
Portaria Reitoria
396/2019. Caso o
SICAF esteja
vencido, o
processo
aguardará a
regularização por
parte da empresa.

     3ª

Digitar ou importar os
dados das listas
nominais referentes
aos processos de
pagamento dos
auxílios e bolsas | Para
digitar: entrar no SIAFI,
inserir os dados e
salvar as listas - Para
importar: Salvar
planilha, solicitar link à
DTI, realizar upload no
sistema de
transferência de
arquivos e, no dia
seguinte, acessar o
SIAFI para verificar se
a lista foi aceita, ou
rejeitada e se ocorreu
pendências.

     A Até 5 dias úteis.      3 meses

Pode ser
necessário solicitar
correção de dados
bancário via SEI ou
realizar novo
upload no sistema
de transferência de
arquivos.
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     4ª

Apropriar os valores
das solicitações de
pagamento dos
auxílios e bolsas |
Conferir a
documentação no
processo SEI, verificar
se há pendencias,
lançar as informações
no SIAFI e inserir
formulário de
apropriação no
processo com os
dados do registro.

     P
2 dias úteis, caso
não haja
pendências.

     3 meses
A partir da
atribuição do
processo ao
servidor.

     5ª

Apropriar os valores
das solicitações de
pagamento de
diferentes empresas |
Conferir a
documentação no
processo SEI, verificar
se há pendencias,
lançar as informações
no SIAFI e inserir
formulário de
apropriação no
processo com os
dados do registro.

     P
2 dias úteis, caso
não haja
pendências.

     3 meses
A partir da
atribuição do
processo ao
servidor.

     6ª

Regularização de
ordens bancárias
canceladas |Analisar
as ordens bancárias
canceladas, registrar
os valores no SIAFI,
solicitar informações
corrigidas dos
beneficiários, via
processo SEI, digitar
nova lista para
pagamento, realizar a
regularização do
pagamento no SIAFI e
inserir despacho no
processo SEI com as
informações
necessárias.

     P

Até o dia 10 do
mês subsequente
ao cancelamento,
caso o processo
SEI seja
respondido em
tempo hábil.

     3 meses
Prazo para
regularização
conforme Portaria
5/2019.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA FELIX AGRA,
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Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA FELIX AGRA,
TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às 13:00, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 16/08/2021, às 14:23, 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 0321273 e o código CRC 8A85E3FD.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321273
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 17/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) ALUIZIO MARINHO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Aluizio Marinho Rodrigues Neto

Cargo efetivo  Técnico em
Contabilidade

Carga horária
semanal 40 horas

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

Não ocupante (X )

Unidade Divisão de Execução Financeira (DEFIN/COFIN/PROAD)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Rafaela Gomes de Lima

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (X)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

Plano de Trabalho Individual 17/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) Aluizio Marinho (0321278)         SEI 23282.001597/2021-29 / pg. 187



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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1°

Conferência do
processo e
pagamento de
auxílios/bolsas
no Siafi web

P
Até 2 dia útil da
atribuição dos
processos.

03 meses
Conforme
Portaria
Reitoria n°
396/2019.

2°

Conferência do
processo e
pagamento de
notas e faturas
pelo Siafi Web
considerando
os critérios
previstos na
Portaria
Reitoria n°
396/2019.

P

Até 2 dia útil da
atribuição do
processo, caso
não haja
pendências.

03 meses
Atividade
dependente da
disponibilidade
de recursos.

3°

Importação das
listas dos
auxílios para
pagamento dos
auxílios via
aplicativo
disponibilizado
pela DTI /
Digitação das
listas de
pagamento por
CPF /
Conferência
das listas
importadas

A

1. Até 5 dias
úteis

2. Se
identificada
alguma
irregularidade,
encaminhar ao
setor
competente até
2 dia útil

03 meses  

4°

Conferência do
processo e
Apropriação de
auxílios/bolsas
no Siafi Web.

P

1. Encaminhar
ao setor
competente até
2 dia útil se
identificada
inconsistência.

2. Apropriar até
1 dia útil da
atribuição (sem

02 meses  
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pendência).

5°

Conferência do
processo e
apropriação de
notas fiscais e
faturas no Siafi
Web.

P

1. Apropriar até
1 dia útil os
processos
atribuídos.

2. Encaminhar
processo ao
setor
competente até
1 dia útil se
detectada
alguma
inconsistência.

02 meses  

6°

Consulta e
Regularização
de GRU no
Siafi web ou
SISGRU.

A Até 3 dias úteis
da consulta. 01 mês  

 

Documento assinado eletronicamente por ALUIZIO MARINHO RODRIGUES
NETO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às 13:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 16/08/2021, às 14:24, 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 0321278 e o código CRC E609EFCD.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321278
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 21/2021 (01/08/2021 -
31/10/2021) RAFAELA GOMES

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 21/2021 (01/08/2021 - 31/10/2021) – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de
Administração (PROAD)

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Rafaela Gomes de Lima

Cargo efetivo Contadora Carga horária
semanal  40h

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

Não ocupante (x)

Unidade Divisão de Execução Financeira - DEFIN / COFIN
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome: Ana Regina Ratts Frazao  

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença CapacitaçãoPeríodo: Início: 01/09/2021

Fim: 24/09/2021

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1°

Conferência e
apropriação,
via Siafi, dos
processos
relacionados a
auxílios e
bolsas.

P

No mesmo dia
útil em que os
processos
chegam à
Unidade, caso
não haja
pendências. 

03 meses

Prazo condicionado
à quantidade de
processos recebidos
pela unidade, bem
como ao horário de
recebimento. 

2° 

Pagamento via
SIAFI dos
processos
relacionados a
auxílios e
bolsas.

P

Até 1 dia útil a
partir do
recebimento do
recurso
financeiro, caso
não haja
pendências.

03 meses 

Prazo condicionado
a quantidade de
pendências
existentes no
momento da
importação das
listas relacionadas
aos auxílios. 

3° 

Apropriação de
notas fiscais,
via SIAFI Web.
O processo é
conferido em
relação a
documentação,
classificação
contábil. Em
caso de
pendências, é
devolvido, de
forma imediata,
para o setor
competente.

P

No mesmo dia
útil em que os
processos
chegam à
Unidade, caso
não haja
pendências. 

03 meses

Prazo condicionado
à quantidade de
processos recebidos
pela unidade, bem
como ao horário de
recebimento.

Pagamento de
notas fiscais. É
realizada uma
nova
conferência dos
processos,
quanto a
documentação
e classificação
contábil e
inseridos

Até 1 dia útil a
partir do
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4° 

documentos
como SICAF e
Consulta ao
SIMPLES
NACIONAL. O
procedimento é
realizado via
Siafi Web, de
acordo com a
ordem de
priorização de
pagamentos
estabelecida
pela Portaria
Reitoria n° 396,
de 24 de
setembro de
2019.

P

recebimento do
recurso
financeiro, e
autorização
pela
Coordenação
Financeira,
caso não haja
pendências.

03 meses 

Prazo condicionado
à quantidade
de processos
liberados para
pagamento e ao
número de membros
da equipe. 

5°

Importação das
listas, em
formato de
excel, com os
dados
bancários dos
alunos
enviadas pela
PROPAE via e
-mail. O
procedimento é
feito através de
aplicativo
disponibilizado
pelo setor de T.I
., bem como do
Sistema de
Transferência
de arquivos d

A Em até 3 dias
úteis. 03 meses 

Prazo condicionado
ao envio das
planilhas pela
PROPAE, bem
como ao link de
importação fornecido
pela DTI.

6° Controle de
Receitas A Semanalmente 03 meses  

7° Pagamento do
PASEP A Até 5 dias úteis

do vencimento. 03 meses  

Aprovação e
liberação de
recurso
financeiro para
o campus dos
Malês de
acordo com o
pedido de

No mesmo dia
útil em que os
processos

Tal processo é
realizado após a
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8° pedido de
recurso
financeiro
realizado pela
UG, analisando
-se os prazos
de vencimento
e urgência nos
pedidos.

P chegam à
Unidade, caso
não haja
pendências.

03 meses análise e aprovação
pela COFIN e
PROAD.

9° 

Retificação de
GRU’s |
Realizada de
forma
concomitante
ao controle de
receitas.
Consiste na
correção dos
códigos de
receita ou outra
informação
incoerente no
momento de
efetuar o
pagamento da
GRU por parte
do contribuinte.

A

Semanalmente,
a fim de
possibilitar
retificações
concomitantes
ao mês.

03 meses  

10° 
Apropriação e
Pagamento de
diárias e
passagens.

A

Diariamente,
com
pagamento
condicionado a
existência de
recurso
financeiro. 

03 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA GOMES DE LIMA,
CONTADOR, em 16/08/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por ANA REGINA RATTS FRAZAO,
COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A), em 16/08/2021, às 14:40, 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 0321281 e o código CRC 6DAD30F1.
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Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321281
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 43/2021

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 43/2021   /2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: JESSIKA YANNE ALVES GOMES DE SOUSA

Cargo efetivo ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO

Carga
horária
semanal

40H

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

Não ocupante (X)

Unidade GABINETE DA PROAD

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  SIM Período: 2º Início: 06/09/2021

Fim: 14/09/2021

Férias: SIM Período: 3º Início: 09/12/2021

Fim: 17/12/2021

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  (  )

Revezamento ( X) Remoto

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1ª
Processos de sanção
administrativa em
licitações.

P

Promover o
devido
processo legal
diante de
possíveis
irregularidades,
com caráter
preventivo,
educativo ou
repressivo.

Até 3 meses.  

2ª
Receber os processos e
analisar a documentação
acostada.

P Eficiência
processual.

Diariamente,
conforme
demanda.

 

3ª Despachar processos
com Pró-reitor. P

Reunião
sempre que
necessário
para cobrir a
demanda.

Semanalmente,
conforme
demanda.

 

4ª
Elaborar e enviar
notificações de aplicação
de penalidade.

P
Garantir o
contraditório e
a ampla
defesa.

Até 15 dias.  

5ª
Acompanhar os avisos
de recebimento das
notificações de aplicação
de penalidade.

A

Garantir o
cumprimento
dos prazos
legais e o
devido
processo legal.

Diariamente,
conforme
demanda.

 

6ª

Reenviar notificações de
aplicação de penalidade
às empresas que não
confirmarem recebimento
após 1 (um) mês.

P

Garantir o
cumprimento
de princípios
constitucionais
e o devido
processo legal.

Diariamente,
conforme
demanda.

 

7ª Receber e analisar os A
Garantir o
contraditório e Até 5 dias.  
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7ª recursos das empresas. A a ampla
defesa.

Até 5 dias.  

8ª
Despachar os processos
analisados com a chefia
imediata.

P
Reunião
sempre que
necessário.

Semanalmente,
conforme
demanda.

 

9ª
Elaborar e enviar
decisão final de
aplicação de penalidade.

P
Garantir o
contraditório e
a ampla
defesa.

Até 5 dias.  

10ª
Receber os processos
de auditoria e despachar
para as unidades de
atendimento.

P
Promover
eficiência
processual.

Diariamente,
conforme
demanda.

 

11ª
Receber os processos
das unidades auditadas,
analisar e despachar
com Pró-reitor.

P

Cumprir as
metas
assumidas e
contribuir para
o
aprimoramento
de uma melhor
gestão de
recursos
humanos e
materiais.

Cumprir o
prazo
estipulado pela
Auditoria.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JESSIKA YANNE ALVES GOMES
DE SOUSA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 16/08/2021, às 12:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE
TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 17/08/2021, às
16:46, 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 0321288 e o código CRC 4155E8A6.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321288
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 24/2021 (01/08/2021-31/10/2021)
ARTHUR ROCHA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 24/2021 (01/08/2021-31/10/2021) Arthur Rocha   /2021 – Unidade Máxima:
PROAD

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Arthur Eduardo Carvalho Rocha

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40 horas semanais

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

Não ocupante ( )

Unidade Seção de Almoxarifado
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Marcelo Ribeiro Albuquerque

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto (x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem
de

prioridade
Atividade

Natureza
da

atividade
Meta de

desempenho

Período
para

atingimento
da meta

Observação

1º

Registrar no sistema
SIPAC as entradas de

materiais de consumo,
bem como o cadastro
da nota de empenho e

da nota fiscal.

A/P

Realizar a
atividade em

até 2 dias
úteis a partir

da
comunicação

1 (um)
mês

O prazo
poderá ser

maior
dependendo

da quantidade
e

complexidade
dos materiais

2º

Registrar e acompanhar
no SIPAC saídas de

materiais de
consumo em geral (não

expediente), com
preenchimento de

planilha de controle e
mediante termo de

saída avulsa.

A

Realizar a
atividade em
até 1 útil a
partir da

conferência e
retirada do

material

1 (um)
mês

Para esses
materiais, o
fiscal será
cientificado

para realizar a
conferência e

retirar o
material. 

 3º

Atendimento de
requisições de material

de expediente,
verificação e

preenchimento
em planilha de controle.

A

Realizar a
atividade em
até 3 úteis a

partir da
solicitação.

1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

4º

Atividades de
fiscalização referente

aos contratos
vinculados a unidade

(material de
expediente).

A/P
Realizar em

até 1 útil para
cada atividade

1 (um)
mês

Inclui: enviar
nota de

empenho ao
fornecedor,
acompanhar

prazo de
entrega,
realizar

conferência e
recebimento

e aplicar
sanção,

dentre outros

5º

Abertura de processos
de pagamento à pessoa

jurídica referente aos
contratos vinculados a
unidade (material de

expediente)

P

Realizar a
atividade em
até 1 útil a
partir do

recebimento
definitivo do

material

1 (um)
mês x

Registrar e atualizar
planilha de controle

interno com
informações referentes

às aquisições e
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6º
às aquisições e

entregas de materiais
de consumo em geral e

de expediente, e
manter diário de

ocorrências para estes
últimos.

A Semanalmente 1 (um)
mês x

7º

Elaborar mensalmente
o Relatório de

Movimentação do
Almoxarifado (RMA) e

encaminhar à
Contabilidade para

conciliação contábil e
física dos materiais de

consumo no
Almoxarifado

P Mensal 1 (um)
mês

A ser
realizado no

antepenúltimo
dia de cada

mês

8º
Realizar o inventário dos
materiais de expediente

sob a guarda do
Almoxarifado

A/P Mensal 1 (um)
mês x

9º
Atendimento de

processos SEI referente
a solicitações diversas.

P

Otimizar a
ação para que
seja atendido
em até 01 dia
ou dentro do

prazo
solicitado.

1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

10º
Atendimento/orientação

às Unidades
Demandantes utilizando

e-mail/hangout.
A

Realizar a
atividade em
até 1 útil a
partir da

solicitação.

1 (um)
mês

O atingimento
da meta pode
depender da

disponibilidade
de

informações
por outros
setores da
unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR EDUARDO CARVALHO
ROCHA, CHEFE DE SEÇÃO, em 16/08/2021, às 15:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE, GERENTE DE DIVISÃO, em 16/08/2021, às 15:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0321358 e o código CRC 66BD1F6B.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0321358
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 41/2021 (AGOSTO A OUTUBRO)
ANA KÉTILLA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 41/2021  (Agosto a Outubro) Ana Kétilla do Amaral
Cavalcante – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Administração

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Ana Kétilla do Amaral Cavalcante

Cargo efetivo Assistente em
Administração

Carga horária
semanal 40h

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

Não ocupante (X)

Unidade Seção de Diárias e Passagens

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Larissa Albuquerque dos Santos

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho  

Remoto (X) Revezamento (   )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade

Natureza
da
atividade

Meta de desempenho
Período
para
atingimento
da meta

Observação

1º
Análise e encaminhamento de processos
referentes à solicitação de diárias
e passagens nacionais e internacionais.

P Promover eficiência processual. 03 meses  

2º
Análise e encaminhamento de processos
referentes à prestação de contas de
viagem nacional ou internacional.

P Promover eficiência processual. 03 meses  

3º

Análise e encaminhamento de Proposta
de Concessão
de Diárias e Passagens (PCDP) no
Sistema de Concessão de Diárias
e Passagens (SCDP).

A Promover eficiência processual. 03 meses

1. O
encaminhamento
dependerá da
situação da
PCDP, podendo
ser para ajuste,
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e Passagens (SCDP). reserva ou
aprovação.

4º
Solicitação de cotação de preços à
agência de viagens, análise de cotação e
escolha da melhor opção de voo
para viagem nacional ou internacional.

A Analisar cotação e escolher a melhor opção
de voo em até 01 (uma) hora. 03 meses

1. Prazo contado
a partir do
recebimento da
cotação e início
da análise;
2. No(s)
contrato(s) de
agenciamento de
viagens há
previsão do(s)
prazo(s)
máximo(s) de
atendimento pela
agência;
3. A seleção do
voo irá
considerar os
critérios da
legislação
vigente.

5º

Preenchimento de Proposta de
Concessão de Diárias e Passagens
(PCDP), reserva dos trechos e
encaminhamento para apreciação da
autoridade competente de viagem
nacional e internacional.

A Promover eficiência processual. 03 meses  

6º
Acompanhamento da emissão de bilhete
nacional ou internacional por meio da
agência de viagem.

A
Intensificar o acompanhamento da emissão
de bilhete nacional ou internacional junto à
agência de viagens, visando dar maior
celeridade ao procedimento.

03 meses

1. Os prazos
máximos para
emissões
nacionais e
internacionais
pela agência de
viagens constam
nos termos de
referência dos
contratos de
agenciamento de
viagens e devem
ser observados.

7º Atualização de planilhas de controle de
viagens nacionais e internacionais. A

Realizar, a cada 1 (uma) semana, ou sempre
que necessário, a atualização das planilhas de
controle de viagens nacionais e internacionais.

03 meses  

8º

Elaboração e encaminhamento de
documentos relacionados à solicitação
de dotação orçamentária, emissão de
empenho, pagamento, anulação de
empenho e restos a pagar.

P Elaborar a totalidade de documentos de 01
solicitação em até 02 (dois) dias úteis. 03 meses

1. Prazo contado
a partir da
análise da
demanda.
2.
Especificamente
para envio de
documentos
relacionados a
pagamento, é
necessário
aguardar o envio
da fatura
corrigida pela
empresa, em
caso de
identificação de
inconsistência.

9º

Elaboração de documento (relatório,
ofício, despacho, entre outros) referente
à gestão e acompanhamento da
execução de contratos de agenciamento
de viagens.

P
Elaborar documento referente à gestão e
acompanhamento de cada contrato em até
03 (três) horas.

03 meses
Prazo
contado a partir
da análise
da demanda.

10

Apoio no atendimento
às recomendações e manifestação
ao Relatório de Auditoria 2021.3 -
 Avaliação das prestações de contas de
diárias e passagens.

A Auxiliar no envio da manifestação no prazo
estabelecido pela Auditoria Interna. 03 meses  

11
Acompanhamento das prestações de
contas pendentes junto aos solicitantes
de viagem.

A Realizar acompanhamento semanal. 03 meses  

Participar das reuniões semanais da
comissão, bem como auxiliar na elaboração

De acordo com
o plano de
trabalho do GT,
as reuniões
ocorrerão pelo
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12 Participação no Grupo de Trabalho dos
Atos Normativos A

comissão, bem como auxiliar na elaboração
dos pareceres de acordo com as metas e os
prazos estipulados no plano de trabalho do
GT.

03 meses menos 1 (uma)
vez por semana,
sendo o
desejável 2
vezes por
semana, em
turnos distintos.

13

Auxiliar na execução de ações de
divulgação da Portaria Reitoria nº 247,
de 27 de julho de 2021, que dispõe
sobre a atualização nos procedimentos
para afastamento da sede e do País e
concessão de diárias e passagens em
viagens nacionais e internacionais,
disponibilizando orientações aos
solicitantes de viagens sobre as
atualizações.

A
Atuar com eficiência na orientação e
esclarecimento de dúvidas dos solicitantes de
viagem sobre as disposições da portaria.

03 meses  

14
Mapeamento das unidades solicitantes e
atualização dos solicitantes de viagem
do Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP).

A
Levantar informações para controle e
atualização dos cadastros dos solicitantes de
viagem no SCDP.

03 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por ANA KETILLA DO AMARAL
CAVALCANTE, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 19/08/2021, às
16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS, CHEFE DE SEÇÃO, em 19/08/2021, às 16:19, 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 0323210 e o código CRC E4DEA2F7.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0323210
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 35/2021 (AGOSTO A OUTUBRO)
PAULO ROBERTO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 35/2021   /2021 – Unidade Máxima: 

Orientações:

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

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

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

DADOS DO SERVIDOR

Nome: Paulo Roberto Pinheiro Silva Júnior

Cargo efetivo AdministradorCarga horária
semanal 40 horas semanais

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

Não ocupante ( x)

Unidade: Divisão de Licitações  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome: Vanessa Ingrid da Costa
Cardoso  

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de afastamento Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença  Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Tipo de Licença Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Outros tipos de ausências
previstas em Lei Período: Início: ____/_____/______
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Fim: ____/_____/______

 

PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

Indique abaixo a modalidade de trabalho predominante esperada para o servidor nos próximos
três meses contados a partir do envio das informações à SGP (Art 7º da IN SGP/UNILAB nº 8 de
04 de dezembro de 2020).

Importante!

Lembrando que, ainda que a modalidade (remoto ou revezamento) possa ser alterada durante o
período de três meses, sempre deverá ser feita pela chefia imediata a avaliação da
incompatibilidade entre a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e o regime de
trabalho remoto.

Regime de trabalho Remoto ( x)

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

 

Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1
Conduzir
licitações
atuando como
pregoeiro

P
Promover eficiência
e cumprimento da
legislação

3 meses  

2

Participar como
equipe de apoio
nos pregões
eletrônicos do
setor

P
Promover eficiência
e cumprimento da
legislação

3 meses  

3

Promover a
integridade e
transparência
das informações
nos processos
de contratação

A
Manter informações
organizadas para
fins
de controle/consulta.

3 meses  

4
Participar das
reuniões
promovidas no
setor

A Participar de todas
as reuniões 3 meses  

5

Monitorar o
andamento de
processos de
contratação que
estiverem na
fase externa

P
Buscar eficiência e
correta condução
processual.

3 meses  

6

Analisar
processos/sit
uações que
ensejarem
dúvidas e se
manifestar

P Elaborar relatório
em até 2 dias. 3 meses  

7

Atender às
demandas de
análise de
processo de P 2 dias após

recebimento 3 meses  
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licitação no
âmbito do setor

8

Atividades
relativas ao
grupo de
trabalho
instituído pela
PORTARIA
REITORIA N.º
534, 2020

P

Desenvolver as
atividades
determinada s na
PORTARIA
REITORIA N.º 534,
2020, em harmonia
com as atividades
na Divisão de
Licitações

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA INGRID DA COSTA
CARDOSO, GERENTE, em 08/09/2021, às 11:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO PINHEIRO
SILVA JÚNIOR, ADMINISTRADOR(A), em 09/09/2021, às 10:50, 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 0332072 e o código CRC 1EB95774.

Referência: Processo nº 23282.001597/2021-29 SEI nº 0332072
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  

  

DESPACHO

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

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

FAVORÁVEL
2 - Os Planos de Trabalho Individuais do trimestre agosto a

outubro/2021 validados neste processo terão vigência até 31/10/2021.
3 - Lembramos que deverão preencher os planos de trabalho os

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

4 - A partir da data acima indicada, caso o (s) servidor (es) estejam sob
regime de trabalho remoto ou sob revezamento, deverá ser enviado novo plano de
trabalho individual para o trimestre novembro/2021 a janeiro/2022, se for o caso.

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

6 - O Relatório de Atividades feito pelo servidor e a Avaliação dos
Resultados dos Plano de Trabalho pela chefia imediata, relativos ao trimestre agosto a
outubro/2021, deverão ser preenchidos conforme modelo disponível na página da
SGP (Anexo II da Instrução Normativa nº 8/2020), neste mesmo processo SEI, a
partir do encerramento da vigência dos planos de trabalho do respectivo trimestre
até o prazo final que será estabelecido em orientações posteriores pela SGP.

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

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

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

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
22/09/2021, às 18:03, 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 0339687 e o código CRC E8BE0085.
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