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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 01_PAULA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 01/2021 – Unidade Máxima: PROPLAN

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: PAULA ANDREZZA PINHEIRO DE SOUSA MEDEIROS

Cargo efetivo Técnica em
Edificações

Carga horária
semanal 40 hrs

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

Não ocupante ( )

Unidade SECRETARIA DA PROPLAN

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome ANTÔNIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

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 MaternidadePeríodo: 6
meses Início: ____/09/2021

Fim: ____/03/2022

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

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho

 

 Remoto ( x )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Assessorar e
despachar
diariamente,
com o pró-reitor
as demandas
do setor.

A, P

Acompanhar e
despachar
diariamente o
maior número
possível de
demandas do
setor,
objetivando a
resolução das
atividades com
maior
brevidade.

3 meses

2º 

Despachar
diariamente
demandas
pertinentes as
Coordenações,
vinculadas a
Proplan.

A, P

Acompanhar e
despachar
diariamente o
maior número
possível de
demandas
com setor
envolvidos,
objetivando a
resolução das
atividades com
maior
brevidade.

3 meses  

3º 
Participação
em reuniões
mensais com a
equipe Proplan.

A Participação
em 3 reuniões. 3 meses  

4º 

Participação de
reuniões com
Equipe de
Gestores da
Proplan

A

Participação
nas reuniões,
conforme
surgimento de
demandas.

3 meses

O número de
reuniões
poderá ser
alterado de
acordo com o
surgimento das
demandas.

5º 

Participação
em reuniões
com a equipe
de A

Participação
em 1 ou mais
reuniões por 3 meses

O número de
reuniões
poderá ser
alterado de
acordo com o
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coordenadores
da Proplan.

mês. acordo com o
surgimento das
demandas.

6º

Participação
em Grupo de
Trabalho dos
Atos
Normativos.

A

Participação
nas reuniões,
conforme o
número de
demandas.

3 meses

O número de
reuniões
poderá ser
alterado de
acordo com o
surgimento das
demandas.

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por PAULA ANDREZZA PINHEIRO DE
SOUSA MEDEIROS, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, em 28/07/2021, 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 0312077 e o código CRC FB5DB738.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312077
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 02_MATHEUS

 

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 Planejamento

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: Matheus Dantas Madeira Pontes

Cargo efetivo EconomistaCarga horária
semanal 40hs

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

Não ocupante ( )

Unidade Coordenação de Orçamento

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Antonio Celio Ferreira dos Santos

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: ____/_____/______

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
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º
Elaborar
relatórios
gerenciais

A

Elaborar e
disponibilizar
relatórios
gerenciais
tempestivos
sobre a gestão
orçamentária
da universidade
para a Pró-
Reitoria de
Planejamento.

Outubro de
2021  

2º

Representar a
Pró - Reitoria
em reuniões
que tratem do
orçamento

A

Participar,
quando
necessário, de
reuniões a
cerca do
orçamento da
universidade
com unidades
internas e
externas.

Outibro de
2021  

3º Gestão de
pessoas A

Realizar a
gestão de
pessoas dentro
da
Coordenação
de Orçamento,
garantindo que
as atividades
sejam
realizadas com
parâmetros de
qualidade e
eficiência.

Outubro de
2021  

4º

Participação
em reuniões
mensais com a
Equipe de
Gestores.

A

Participação
em todas as
reuniões
mensais, seja
apenas com
gestores, seja
com todos os
servidores da
Pró-Reitoria.

Outrubro de
2021  
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Documento assinado eletronicamente por MATHEUS DANTAS MADEIRA
PONTES, COORDENADOR(A), em 16/08/2021, às 13:17, 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 0312088 e o código CRC F8D6C9BD.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312088
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 03_ADRIANA

 

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 Planejamento

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: ADRIANA GUIMARÃES PORTELA

Cargo efetivo  ADMINISTRADORA
Carga
horária
semanal  

  40hs

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

Não ocupante ( X  )

Unidade Coordenação de Orçamento

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Matheus Dantas Madeira Pontes

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.

(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

1º
Emissão de
Notas de
Dotação
Orçamentária

P

Elaborar as NDs
em até 5 dias
úteis a partir da
atribuição do
processo no SEI

Outubro de
2021  

2º
Desenvolvimento
de relatórios
gerenciais

A

Elaborar
relatórios
gerenciais,
sempre quando
necessário,
sobre a
execução
e planejamento
orçamentário da
universidade.

Outubro de
2021  

3º

Realização de
operações em
sistemas da
gestão
orçamentária
federal

A

Realizar
atividades e
procedimentos
em sistemas
orçamentários
federais, como
SIAFI, SIOP e
SIMEC, sempre
quando
necessário, para
garantir a plena
execução
orçamentária.

Outubro de
2021  

4º Calendário-base
do Orçamento A

Criar um
calendário com
os meses em
que ocorrem,
normalmente, os
principais
eventos
orçamentários
(remanejamento,
PLOA,
avaliação
físico/financeira,
etc.)

Setembro de
2021  
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Documento assinado eletronicamente por ADRIANA GUIMARÃES PORTELA,
ADMINISTRADOR(A), em 16/08/2021, às 10:49, 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 0312092 e o código CRC 4BAC1F56.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312092
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 04_DANIEL

 

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 Planejamento

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: DANIEL DAVID DOS SANTOS VIEIRA

Cargo efetivo  TECNICO EM
CONTABILIDADE

Carga
horária
semanal 

 40HORAS

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

Não ocupante ( X)

Unidade Coordenação de Orçamento

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Matheus Dantas Madeira Pontes

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.

(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

1º
Aperfeiçoar e
Atualizar os
Painéis do
Orçamento

A

Manter atualizado os
Painéis do Orçamento,
dentro de parâmetros de
qualidade previamente
acordados com a gestão.

Outubro de
2021  

2º
Elaboração de
relatórios
gerenciais
tempestivos

A

Elaborar relatórios
gerenciais de qualidade
para auxílio à gestão
orçamentária da
universidade.

Outubro de
2021  

3º

Realizar a
emissão de
Notas de
Detalhamento,
sempre que
necessário.

P
Emitir a ND em até 5 dias
úteis a partir da atribuição
do processo no SEI.

Outubro de
2021  

4º

Substituir o
Coordenador
de Orçamento
nos
afastamentos
legais

A

Substituição do
Coordenador nos seus
impedimentos/afastamentos
legais, executando as
atividades em
conformidade com os
parâmetros estabelecidos
pelo Pró-Reitor e mantento
o Coordenador informado.

Outubro de
2021  

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DAVID DOS SANTOS
VIEIRA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, 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.

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 0312108 e o código CRC FEA6D04C.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312108
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 05_SAMUEL

 

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 Planejamento

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: Samuel Antônio Azevedo Oliveira

Cargo efetivo Técnico 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: Coordenação de Orçamento

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Matheus Dantas Madeira Pontes

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: 2020  Período: 15
dias Início:27/09/2021

Fim: 11/08/2021

Férias: 2020 Período: 15
dias Início: 16/11/2021

Fim: 30/11/2021

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
Execução
orçamentária
do TED
10345/2021.

P Recursos
empenhados.

Outubro de
2021  

2º

Regularizar a
situação dos
Termos de
Execução
Descentralizada
(TED) da
Universidade

P

100% dos TEDs
em uma das
situações
abaixo: Em
execução;
Análise pelo
Órgão
Concedente; ou
Finalizado.

Outubro de
2021  

3º
Elaboração de
relatórios
gerenciais
tempestivos

A

Elaborar
relatórios
gerenciais de
qualidade para
auxílio à gestão
orçamentária da
universidade.

Outubro de
2021  

4º Capacitação
em Convênios A

Realizar pelo
menos 2 (dois)
cursos na área
de convênios
para
estabelecimento
das atividades
do novo setor.

Outubro de
2021  

 

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL ANTONIO AZEVEDO
OLIVEIRA, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, em 16/08/2021, às 16:06,
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 0312109 e o código CRC CD75951E.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312109
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 06_ANDERSON

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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 DE SOUSA VERÇOSA

Cargo efetivo ADMINISTRADOR
Carga
horária
semanal

40 HRS

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

Não ocupante ( )

Unidade Coordenação de Planejamento (COPLAN)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome ANTONIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

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: 04/10/2021

Fim: 11/10/2021

Tipo de afastamento: FÉRIAS Período: Início: 13/10/2021

Fim: 14/10/2021

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: ____/_____/______

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
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Coordenar a
finalização da
segunda fase da
Etapa 4 do PDI:
Definição de
Indicadores e
Metas.

P

Consolidar e
aprovar junto ao
GT do PDI e
áreas
responsáveis, por
meio de oficinas
e seminários, os
indicadores e
metas relativos
aos objetivos
estratégicos já
definidos para o
PDI da Unilab.

3 MESES

Para o
atingimento da
meta é
necessária
aprovação dos
objetivos
estratégicos
pelo Conselho
Universitário.

2º

Coordenar o
auxílio à SGIT no
processo de
transição das
demandas de
Gestão de
Risco,
Mapeamento de
Processos e
Relatório de
Gestão.

A

Fornecer junto à
equipe da
COPLAN, apoio
quanto às
demandas de
Gestão de
Riscos,
Mapeamento de
Processos e
também da
elaboração do
Relatório de
Gestão, para a
SGIT.

3 MESES

Uma vez que a
equipe da SGIT
foi renovada,
faz-se
necessário a
permanência
dessa
atividade.

3º

Coordenação
das atividades
em
desenvolvimento
pelos servidores
lotados no SAVI.

A

Acompanhamento
Das atividades
desenvolvidas
pelos servidores
Renato Tigre e
Raphael Miranda,
lotados na SAVI.

3 MESES
Conforme
planos de
trabalhos dos
servidores.

4º

Coordenação
as atividades
em
desenvolvimento
pelos demais
servidores
lotados na
COPLAN.

A

Acompanhamento
das atividades
desenvolvidas
pelos servidores
Cassiano Reis e
Cássio Santana,
lotados na
COPLAN.

3 MESES
Conforme
planos de
trabalhos dos
servidores.
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5º
Coordenação
das Reuniões
semanais da
COPLAN

A
Realização e
Coordenação de
13 reuniões

3 MESES  

6º
Participação
nas Reuniões
mensais
PROPLAN

A Participação em
3 reuniões. 3 MESES  

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DE SOUSA VERÇOSA,
ADMINISTRADOR(A), em 13/08/2021, às 14:10, 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 0312114 e o código CRC 6C42D53F.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312114

Plano de Trabalho Individual 06_Anderson (0312114)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 29

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 PLANEJAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 07_CASSIO

 

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 PLANEJAMENTO -
PROPLAN

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: CÁSSIO SANTANA CUSTÓDIO DOS SANTOS

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 PROPLAN / COPLAN
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome ANDERSON DE SOUSA VERÇOSA

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

1
Auxílio do
desenvolvimento
do PDI

P

Participar de todas
reuniões e auxiliar
administrativamente
no que for
necessário.

3 meses  

2 Auxílio à SGIT A

Prestar auxílio à
SGIT no que diz
respeito às
atividades de
Gestão de Riscos
anteriormente
realizadas pela
COPLAN.

3 meses  

3
Auxílio na
criação de
indicadores de
gestão

A

Prestar auxílio ao
estatístico da Unilab
na criação de
indicadores de
gestão para a
Universidade.

3 meses  

4

Criação de
ferramenta para
controle de
demandas da
auditoria
interna/externa

A

Análise e
desenvolvimento de
um método de
controle de
demandas da
auditoria recebidos
pela PROPLAN.

1 mês  

5

Criação de
ferramenta para
o recebimento
de demandas do
Plano de
Desenvolvimento
de Pessoas
2021/2022.

A

Criação de
ferramenta para o
recebimento de
demandas relativas
ao Plano de
Desenvolvimento
de Pessoas
2021/2022.

1 mês  

6
Reuniões
mensais da
PROPLAN

A
Participação nas
reuniões mensais
da Pró-Reitoria de 3 meses  
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PROPLAN Planejamento.

7
Reuniões
semanais da
COPLAN

A
Participação nas
reuniões semanais
da Coordenação de
Planejamento.

3 meses  

8 Reuniões da
CPA A

Participar das
reuniões da
Comissão Própria
de Avaliação,
conforme
agendamento.

3 meses  

9 Reuniões do
PDA A

Participar das
reuniões do Plano
de Dados Abertos,
na indisponibilidade
do membro titular,
conforme
agendamento.

3 meses  

10 Reuniões do
PSEE A

Participar das
reuniões
do Processo
Seletivo de
Estudantes
Estrangeiros,
conforme
agendamento.

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por CASSIO SANTANA CUSTODIO
DOS SANTOS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às
14:05, 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 0312123 e o código CRC 7F4C3AF3.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312123
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 08_CASSIANO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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: José Cassiano dos Reis Beserra

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  PROPLAN / COPLAN

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome ANDERSON DE SOUSA VERÇOSA

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.

(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

1
Auxilio nos
trabalhos
relacionados
ao PDI

P

participar de todas
as reuniões,
auxiliando durante
todo o processo
administrativamente.

 3 meses  

2 Auxilio SGIT A

Auxiliar a secretaria
de governança
integridade e
transparência no
repasse das
atividades
relacionadas a
Mapeamento de
processos.

3 meses  

3
Desenvolver
parecer sobre
Programa de
gestão

A
Entregar do parecer
já revisado à
PROPLAN.

1 mês  

4
Reuniões
semanais da
COPLAN

A Participar de todas
as reuniões. 3 meses  

5 Reuniões da
PROPLAN A Participar de todas

as reuniões. 3 meses  

6 Reuniões PDA A

Participar de todas
as reuniões da
comissão como
titular, e realizar os
encaminhamentos
decididos na
reunião.

3 meses  
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CASSIANO DOS REIS
BESERRA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 13:39,
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 0312126 e o código CRC B7AF9D5B.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312126
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
(Sede Administrativa) 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 11_JONH

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 11_Jonh   /2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
- PROPLAN

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: JONH WESLEY LOPES DA SILVA

Cargo efetivo
 Técnico
em
Edificações

Carga horária
semanal  40H

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

Não ocupante ( )

Unidade Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento -
CIED/PROPLAN

Plano de Trabalho Individual 11_Jonh (0312436)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 40



DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome Antônio Célio Ferreira dos Santos

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: ____/_____/______

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 )

 

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

Gerenciamento das
adequações dos
espaços físicos
destinados ao curso de
medicina

P
Conclusão das
adequações e
entrega dos

espaços ao ICS
45 dias  

2º

Gerenciamento do
contrato de instalação
do sistema de
exaustão e ventilação
dos laboratórios do
Campus das Auroras

P
Conclusão do

serviço de
instalação

45 dias  

3º
Gerenciamento do
contrato de ampliação
da média tensão do
Campus das Aurora

P
Conclusão do

serviço de
instalação

45 dias  

4º
Gerenciamento do
contrato de instalação
do sistema fotovoltaico
do Campus das Aurora

P
Conclusão do

serviço de
instalação

45 dias  

5º
Planejamento para as
adequações dos
laboratórios do IDR no
Campus das Auroras

P
Conclusão das

adequações dos
laboratórios

45 dias  

6º
Padronização de
procedimentos e fluxos
processuais da CIED

A
Implantação e

monitoramento do
Manual de

Procedimentos
90 dias  
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Documento assinado eletronicamente por JONH WESLEY LOPES DA SILVA,
COORDENADOR(A), em 16/08/2021, às 21:56, 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 0312436 e o código CRC 677D8F7C.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312436
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
(Sede Administrativa) 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_ELZENITE

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 12_Elzenite   /2021 – Unidade Máxima: PROPLAN

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 Elzenite Siqueira Cavalcante da Costa

Cargo efetivo Assistente
Administrativo

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 PROPLAN

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Jonh Wesley Lopes da Silva

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: Férias Início: 18/10/2021

Fim: 29/10/2021

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: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho Remoto (     )

 Revezamento ( X )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1º

Comunicação
oficial
(cadastro de
ofícios,
despachos,
processos e
etc.)

P

Atendimento dos
prazos
estabelecidos
para
encaminhamentos

3 meses

Atividades sob
demanda que
podem ocorrer no
período de
vigência do plano

2º
Apoio
presencial
nas atividades
da CIED

A
Comparecer na
CIED uma vez por
semana no
período indicado

3 meses

As atividades
presenciais
ocorrerão uma
vez por semana,
preferencialmente
nas terças-feiras

3º Reuniões da
PROPLAN A

Participar de
reunião
mensal da Pró-
Reitoria de
Planejamento

3 meses

Atividades sob
demanda que
podem ocorrer no
período de
vigência do plano

4º

Separar
documentação
para
arquivamento
ou futuro
descarte
conforme
normas de
arquivo e
protocolo.

A

Pelo menos uma
vez por mês
separar a
documentação
que será enviada
para
arquivamento ou
descartada
devido a
duplicidade de
informações

3 meses

As atividades
ocorrerão uma
vez por mês,
preferencialmente
nas terças-feiras
durante o trabalho
presencial.
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA ELZENITE SIQUEIRA
CAVALCANTE DA COSTA, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em
16/08/2021, 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 0312440 e o código CRC ABFC9AA5.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312440
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS
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_ELVIS

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 13_Elvis   /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: Elvis Andrade de Araujo

Cargo efetivo  Técnico em
Edificações 

Carga horária
semanal  40hs

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

Não ocupante ( )

Unidade  Seção de Elaboração de Editais - SEE/CIED

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome:  Jonh Wesley Lopes da Silva

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:16 / 08 / 2021

Fim: 20 / 08 / 2021

Férias: X Período: Início: 25 /10 / 2021

Fim: 07/11/2021

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
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1°

Participar como
integrante
administrativo
das Equipes de
Planejamento das
Contratações de
Obras e Serviços
de Engenharia

A

Participar das
elaborações dos
Estudos Técnicos
Preliminares das
Contratações de
Obras e Serviços
de Engenharia.

Até o dia 31
de

outubro de
2021

 

2°

Elaborar editais
para
contratações de
obras e serviços
de engenharia

A

Concluir a
elaboração
dos editais para
contratações de
obras e serviços
de engenharia
que surgirem no
período e enviar
para análise da
procuradoria
jurídica.

Até o dia 31
de

outubro de
2021

 

3°

Elaborar minutas
de contrato para
contratações de
obras e serviços
de engenharia

A

Concluir a
elaboração de
minutas de
contrato para
contratações de
obras e serviços
de engenharia
que surgirem no
período e enviar
para análise da
procuradoria
jurídica.

Até o dia 31
de

outubro de
2021

 

4°

Preencher Lista
de Verificação da
AGU
para contratações
de obras e
serviços de
engenharia

A

Concluir o
preenchimento
da Lista de
Verificação da
AGU
para contratações
de obras e
serviços de
engenharia para
envio de
processo
para análise da

Até o dia 31
de

outubro de
2021
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procuradoria
jurídica.

5°

Analisar o
parecer jurídico
referente a
processos de
contratação de
obras e serviços
de engenharia e
providenciar os
devidos ajustes,
quando for o
caso;

A

Providenciar os
devidos ajustes
no processo de
licitação de obras
e serviços de
engenharia,
quando for o
caso, com base
nos
apontamentos do
parecer jurídico.

Até o dia 31
de

outubro de
2021

 

6°

Cadastrar os
itens/grupos a
serem
contratados no
Portal de
Compras
Governamentais,
com as
respectivas
pesquisas de
mercado, quando
for o caso;

A

Cadastrar os
itens/grupos das
contratações de
obras e serviços
de engenharia,
que surgirem no
período,  no
Portal de
Compras
Governamentais,
com as
respectivas
pesquisas de
mercado, quando
for o caso;

Até o dia 31
de

outubro de
2021

 

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por ELVIS ANDRADE DE ARAUJO,
CHEFE DE SEÇÃO, em 12/08/2021, às 11:13, 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 0312446 e o código CRC D1E0A984.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312446
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 14_CANTÍDIO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 14_Cantídio   /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: CANTIDIO GUILHERME STUDART GUIMARAES FILHO

Cargo efetivo
 Arquiteto
e
Urbanista

Carga horária
semanal  30h

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

Não ocupante ( )

Unidade  Divisão de Projetos - DIP

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  JONH WESLEY LOPES DA SILVA

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.

(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

 1º
 Projetos

de Desenvolvimento
dos Espaços da

Unilab – PDE Unilab
 P

 Resolução das
demandas

projetadas para
o período

3 meses  

 2º
Ginásio - Supervisão

de Estudo
Preliminar - Projeto

Arquitetônico
A Finalizar o EP 3 meses  

 3º

Reitoria -
Supervisão de

Estudo Preliminar -
Projeto

Arquitetônico

A Finalizar o EP 3 meses  

 4º

Acompanhamento,
encaminhamento e
destinação final das
demandas diversas

recebidas na
unidade

P
Conclusão ou

encaminhamento
dos processos

3 meses  

 5º EP Anfiteatros –
Auroras e Palmares A Conclusão 3 meses  

 6º EP Bloco Acadêmico
02 - Auroras A Conclusão 3 meses  

7

Participação em
reuniões mensais

com a equipe
Proplan e com os
gestores Proplan

A Participação das
reuniões 3 meses  

8

Organizar e mediar
reuniões mensais
com a equipe da

Divisão de Projetos -
DIP

A
Realizar ao
menos 3
reuniões

3 meses  

 

Documento assinado eletronicamente por CANTIDIO GUILHERME STUDART
GUIMARAES FILHO, GERENTE DA DIVISÃO DE PROJETOS, em
02/08/2021, às 16:34, 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 0312449 e o código CRC FA65E046.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312449
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 15_CARINA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 15_Carina   /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: Carina Peixoto Leite

Cargo efetivo Arquiteta e
Urbanista

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  DIP - Divisão de Projetos

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho

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 (  )

 

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

2ª
Projeto de Novo
Bloco Administrativo
no Campus da
Liberdade

A
Concluir o
Estudo
Preliminar

3 meses  

3ª
Projeto e Unidade
Familiar de
Produção de
Alimento

P Iniciar o Estudo
Preliminar 3 meses  

4ª
Projeto de
Desenvolvimento
dos Espaços

A
Contribuir com
o atendimento
das demandas
de espaço

3 meses  

6ª Reunião mensal da
equipe A Participar da

reunião 3 meses  

1ª
Projeto Restaurante
Universitário de
Malês

A Elaborar Estudo
Preliminar 3mês

Apoio ao
campus dos
Malês

5ª Projeto Minhocário -
IDR P Elaborar Estudo

Preliminar 3 meses  

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por CANTIDIO GUILHERME STUDART
GUIMARAES FILHO, GERENTE DA DIVISÃO DE PROJETOS, em
13/08/2021, às 21:31, 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 CARINA PEIXOTO LEITE,
ARQUITETO URBANISTA, em 15/08/2021, às 15:22, 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 0312463 e o código CRC BF938837.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312463

Plano de Trabalho Individual 15_Carina (0312463)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 63

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

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 16_FÁBIO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 16_Fábio   /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: FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA

Cargo efetivo ENGENHEIRA
CIVIL

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 PROJETOS

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome CANTÍDIO GUILHERME
STUDART GUIMARÃES FILHO  

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: 25
DIAS Início: 16/08/2021

Fim: 10/09/2021

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 (  )

 

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

ELABORAÇÃO
DO PROJETO
BÁSICO E
PARTICIPAÇÃO
NA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
PARA
EXECUÇÃO
DA OBRA DE
URBANIZAÇÃO
DO CAMPUS
DOS
PALMARES

 P CONCLUSÃO  3 MESES  

2º
ELABORAÇÃO
DE TERMO DE
REFERÊNCIA

 P  CONCLUSÃO  3 MESES

CONTRATAÇÃO
DE
CONSULTORIA
PARA PROJETO
DE CONTENÇÃO
E
MONITORAMENTO
DE ENCOSTA E
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
PARA
ELABORAÇÃO
DO PROJETO DE
RAMPAS
METÁLICAS EM
PALMARES

3º
ELABORAÇÃO
DE
ORÇAMENTOS
DE OBRA

 P  CONCLUSÃO
 1 SEMANA
POR
DEMANDA

 ATIVIDADE
REALIZADA SOB
DEMANDA

4º  REUNIÃO
MENSAL DIP  A  PARTICIPAÇÃO 3 MESES  
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Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL, em 12/08/2021, às 11:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312465 e o código CRC 49DB86EB.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312465
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 17_JORDÃO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 17_Jordão   /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: JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO

Cargo efetivo ENGENHEIRO
ELETRICISTA

Carga
horária
semanal

40 H

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

Não ocupante ( X )

Unidade DIVISÃO DE PROJETOS – DIP (CIED/PROPLAN)

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome CANTÍDIO GUILHERME STUDART GUIMARÃES FILHO

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: ____/_____/______

Plano de Trabalho Individual 17_Jordão (0312467)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 70



 

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 )

 

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

1º

Fiscalização,
análise e

procedimentos
necessários,
referentes ao

serviço de
extensão da

rede de
alimentação
elétrica em

média tensão,
no campus

das Auroras.

P
Garantir o

recebimento
do serviço

contratado.

Perdura
enquanto o

Contrato
viger.

Período para
atingimento de
meta de acordo

com o prazo
contratual.

Serviço iniciado
e em

prosseguimento.

2º

Análise,
projetos e

demais
procedimentos
necessários,
relacionados

às
adequações
elétricas em

andamento na
instituição

Variados

Possibilitar o
uso

adequado
dos espaços
em relação a
sua demanda

elétrica.

Três meses,
considerando
a demanda

atual

Serviço
cotidiano.

Execução de
novos projetos
de adequação
terão início na

segunda
quinzena de

agosto

3º

Fiscalização,
análise e

procedimentos
necessários,
referentes ao

serviço de
instalação de
novo sistema
fotovoltaico na

Unilab

P
Garantir o

recebimento
do serviço

contratado.

Perdura
enquanto o

Contrato
viger.

Período para
atingimento de
meta de acordo

com o prazo
contratual.

Serviço iniciado
e em

prosseguimento.

4º

Fiscalização,
análise e

procedimentos
necessários,
relacionados

ao
recebimento
definitivo da

obra das
Residências

Universitárias

P
Garantir o

recebimento
do serviço

contratado.

Perdura
enquanto o

Contrato
viger.

Período para
atingimento de
meta de acordo

com o prazo
contratual

5º Reunião
Mensal - DIP A Participação 3 meses  
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Documento assinado eletronicamente por JORDAO CAMPOS MORAIS
PINHEIRO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em 05/08/2021, às 15:41,
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 0312467 e o código CRC D0A03D62.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312467
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 18_RAFAELE

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 18_Rafaele   /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: RAFAELE CAVALCANTE DIAS GOMES

Cargo efetivo TÉCNICA EM
EDIFICAÇÕES

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 PROJETOS - DIP

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome CANTIDIO GUILHERME STUDART GUIMARAES FILHO

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: Folgas
Eleitorais Período: 01 dia Início: 06/09/2021

Fim: 06/09/2021

Tipo de afastamento: Folgas
Eleitorais Período: 03 dias Início: 08/09/2021

Fim: 10/09/2021

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: 05
DIAS Início:13/09/2021

Fim: 17/09/2021

Férias Período: 05
DIAS Início: 25/10/2021

Fim: 29/10/2021

Outros tipos de ausências
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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,
dentro do período proposto de acordo com o planejamento interno da unidade máxima.
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(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
Projetos de
Desenvolvimento
dos Espaços da
Unilab

A
Atender as
demandas de
espaço dos setores
demandantes

03 Meses  

2ª

Projetos dos
Laboratórios
diversos a
ocuparem o 3o
andar do Bloco
C - Auroras

P

Lotar os laboratórios
oriundos de
Palmares, do RU de
Auroras e dos novos
cursos aprovados de
forma adequada

02 Meses

Aguardar
aprovações e
realizar
alterações,
caso
necessário

3ª Reunião Mensal
- DIP A Participação 03 Meses  

4ª
Projeto de
Reforma
PROAD

P
Atender as
demandas de
espaço
do setor demandante

03 Meses  

5ª
Planejamento
das numerações
das salas dos
Campi Ceará

A

Numerar todos os
ambientes dos
Campi, após avanço
do Projeto de
Desenvolvimento
dos Espaços

03 Meses  
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Documento assinado eletronicamente por RAFAELE CAVALCANTE DIAS
GOMES, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, em 09/08/2021, às 18:53, 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 0312468 e o código CRC 902C20E9.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312468
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 19_LOUREMBERGUE

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 19_Lourembergue   /2021 – Unidade Máxima: PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO - PROPLAN

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: LOUREMBERGUE SAIRAVA DE MOURA

Cargo efetivo  ENGENHEIRO
CIVIL

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  DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  JONH WESLEY LOPES DA SILVA

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  (  )

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.
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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

Fiscalizar técnica da
instalação do sistema de
exaustão e ventilação
dos laboratórios de auroras
do Campus das Auroras.

P Conclusão dos
serviços 45 dias  

2º

Realizar recebimento
provisório da obra de
construção das
Residências Universitárias
no Campus das Auroras

P

Emissão do
Termo de

Recebimento
Provisório da

obra

30 dias  

3º
Realizar Planejamento da
contratação de empresa de
consultoria para projeto de
monitoramento de encosta.

P
Conclusão da

etapa de
planejamento

da contratação
45 dias  

4º
Padronizar fluxos referente
à gestão e fiscalização de
contratos de obras e
serviços de engenharia

A
Atualizar

Manual de
Procedimentos
de Fiscalização

30 dias  

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por LOUREMBERGUE SARAIVA DE
MOURA, ENGENHEIRO CIVIL, em 17/08/2021, às 09:56, 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 0312477 e o código CRC 09568E12.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312477
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 20_CARLOS GARCIA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 20_Carlos Garcia   /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 Carlos Garcia de Oliveira

Cargo efetivo Técnico em
Edificações

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 DIFI/CIED/PROPLAN

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA

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 ( 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.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1ª

Comissão de
Recebimento
provisório da obra
das 
residências
universitárias

A
Visitas in loco para
aferição de
serviços  terças
feira e quinta feira

10 dias  

2ª

Comissão de
Recebimento
provisório da obra
das 
residências
universitárias

P
Elaboração de
documentos  e
relatórios
fotográfico.

10 dias  

3ª

Suporte técnico
em serviços de
adequações de
ambientes no
Campus de
Palmares_-Ata
de adequações
33/2020

A
Visitas in loco para
aferição de
serviços  terças
feira e quinta feira

30 dias  

4ª

Suporte técnico
em serviços de
adequações de
ambientes no
Campus de
Palmares-Ata de
adequações
33/2020

P
analisando projetos
e elaboração de
planilhas.

30 dias  

5ª

Acompanhamento
técnico em
serviços de
adequações de
ambientes no
Campus das
Auroras- Ata de
adequações
33/2020

A
Visitas in loco para
aferição de
serviços  terças
feira e quinta feira

90 dias  

Acompanhamento
técnico em
serviços de
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6ª

serviços de
adequações de
ambientes no
Campus das
Auroras- Ata de
adequações
33/2020

P
analise de projetos
e elaboração de
planilhas e
relatórios.

90 dias  

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por LOUREMBERGUE SARAIVA DE
MOURA, GERENTE DE DIVISÃO, em 10/08/2021, às 10:03, 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 ANTONIO CARLOS GARCIA DE
OLIVEIRA, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, em 10/08/2021, às 10:04,
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 0312478 e o código CRC BEA992EF.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312478
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 21_FRANCISCO JOSÉ

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 21_Francisco José   /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:Francisco José Pinheiro

Cargo efetivo Engenheiro
Civil

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  PROPLAN-CIED-DIFI

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Plano de Trabalho Individual 21_Francisco José (0312479)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 89



Nome Lourenbergue Saraiva de Moura

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: ____/_____/______

Plano de Trabalho Individual 21_Francisco José (0312479)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 90



 

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 (  )

 

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
Fiscalização de
Obra das
residencias 

  A
terça e quintas
feiras visita no
local

30 dias  

2ª

 Membro da
comissão de
recebimento
provisório da
obra das
residencias
universitárias  

 A terça e quintas
feiras 30 dias  

3ª Adição do
Diário de obra  P

segundas,
quartas e
sextas feiras 

10 dias  

      

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSE PINHEIRO,
ENGENHEIRO CIVIL, em 10/08/2021, às 10:38, 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 0312479 e o código CRC 57DF4D7B.
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Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312479
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 22_PLINIO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 22_Plinio   /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: PLÍNIO NOGUEIRA MACIEL FILHO

Cargo efetivo  ENGENHEIRO
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 DIFI - CIED - PROPLAN  

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho  REMOTO ( X )

Revezamento (  )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento
da meta

Observação

1º Dar suporte técnico à
gerência A

atendimento
sob
solicitação e
demanda
constante. 

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal.

 

2º
Comissão Permanente
para a Avaliação de Bens
Móveis da UNILAB

A

atendimento
sob
solicitação e
demanda
constante.

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

3º Elaborar
documentos oficiais A

atendimento
sob
solicitação e
demanda
constante

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

4º
Confeccionar minutas de
ofícios, memorandos e
comunicações internas e
externas

A

atendimento
sob
solicitação e
demanda
constante

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

5º
Fiscal Técnico Suplente
Acompanhamento técnico
da obra de construção
das residências

P

atendimento
quando em
substituição
do titular do
Processo de
conclusão e
Recebimento
Provisório
Obra das
Residências

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

6º
Fiscal Técnico Suplente
Acompanhamento técnico
processo
23282.510372/2019-44

P

atendimento
de fiscalização
quando em
substituição
do titular

prazo de 2 a
5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

Fiscal Técnico Suplente atendimento
de fiscalização

prazo de 2 a
5 dias úteis 
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7º Obras de Instalação de
Sistema de Exaustão dos
Laboratórios

P
de fiscalização
quando em
substituição
do titular

5 dias úteis 
após
solicitação
formal

 

      

 

Documento assinado eletronicamente por PLINIO NOGUEIRA MACIEL
FILHO, ENGENHEIRO CIVIL, em 03/08/2021, às 10:33, 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 LOUREMBERGUE SARAIVA DE
MOURA, GERENTE DE DIVISÃO, em 10/08/2021, às 10:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0312480 e o código CRC 57364D71.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0312480
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 09_RAPHAEL

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 09_RAPHAEL

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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: Raphael Miranda de Melo

Cargo efetivo  Assistente em
Administração Carga horária semanal  40 horas

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

Não ocupante ( )

Unidade  Coordenação de Planejamento

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Nome  Anderson de Sousa Verçosa

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: ____/_____/______
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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:

(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 Criação de painéis do
Unilab em Números P, A

Criação de novos painéis
de transparência em
complemento aos já
existentes

 3 meses  

2
Acompanhamento dos
painéis do Unilab em
Números

A

Acompanhamento
constante dos painéis
para verificar a
ocorrência de erros e/ou
problemas

 3 meses
 Nessa atividade,
também serão solicitadas
as atualizações por parte
dos setores competentes

3
Elaboração de
Indicadores de Gestão
para acompanhamento

A

A partir dos dados do
Unilab em Números,
elaborar e automatizar o
cálculo de indicadores de
gestão para suporte à
administração superior

3 meses

Além do cálculo dos
indicadores do TCU,
devem ser desenvolvidos
novos indicadores para
melhor acompanhamento.
No entanto, é necessária
uma conta premium do
soft power bi para que o
compartilhamento seja
apenas interno

4 Auxílio do
desenvolvimento do PDI P

Participar de todas
reuniões e auxiliar nas
tomadas de decisões.

3 meses  

5 Reuniões da PROPLAN A
Participar de reunião
mensal da Pró-Reitoria
de Planejamento

3 meses  

6 Reuniões da COPLAN A
Participar das reuniões
semanais da
Coordenação de
Planejamento

3 meses  

7 Reuniões da CPA A
Participar das reuniões
da Comissão Própria de
Avaliação, conforme
agendamento

3 meses O número de reuniões é
variável

8 Reuniões de gestores da
PROPLAN A

Participar das reuniões
de gestores da
PROPLAN, conforme
agendamento

3 meses O número de reuniões é
variável

9
Gestão das demais
atividades desenvolvidas
pelo SAVI

A

Acompanhamento das
demais atividades
desenvolvidas pelo
Servidor Renato Tigre,
lotado no SAVI

3 meses  

10 Auxílio à SGIT P,A

Prestar auxílio a nova
equipe da SGIT quanto
aos trabalhos herdados
da Coplan,
principalmente em
relação ao Relatório de
Gestão

3 meses  

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL MIRANDA DE MELO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 13/08/2021, às 11:12, 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 0320386 e o código CRC 3C6868F9.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0320386
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 10_RENATO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

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

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: Renato Tigre Martins da Costa

Cargo efetivo Estatístico 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  Coplan/Savi

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome Raphael Miranda de Melo

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.

(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

1º
Auxílio do
desenvolvimento
do PDI

P

Participar de
todas reuniões e
auxiliar nas
tomadas de
decisões.

31/10/2021

Atividade de cunho
complexo que
exige bastante
tempo para
conclusão.

2º

Estudo e
desenvolvimento
de indicadores
de gestão
próprios para
Universidade. 

A

Desenvolver
indicadores que
espelham a
realidade da
UNILAB
iniciando com
indicadores de
graduação.

31/10/2021

Estudo de natureza
um pouco
complexa que
exige mais tempo
para conclusão.

3º
Estudo sobre a
evasão
universitária

A

Coletar
informações,
bancos de
dados, relatórios
referentes a
evasão dos
alunos da
UNILAB

31/10/2021

Estudo de natureza
um pouco
complexa que
exige mais tempo
para conclusão.

4º

Auxílio à SGP 
Projeção
orçamentária de
pessoal, agora
levando em
consideração a
quantidade de
novos
servidores.

P

Criar ferramentas
a fim de auxiliar à
Superintendência
de Gestão de
Pessoas - SGP a
realizar as futuras
projeções do
orçamento de
pessoal. Agora
levando em
consideração a
quantidade de

30/09/2021

Com o intuito da
introdução de uma
nova variável na
ferramenta
desenvolvida o
setor solicitou nova
análise. A atividade
exige um pouco
mais de
aprofundamento
nas técnicas
estatísticas.

5º
REUNIÕES
SEMANAIS DA
COPLAN

A Participação em
13 reuniões. 31/10/2021  

6º
REUNIÕES
MENSAIS DA A Participação em

3 reuniões. 31/10/2021  

Plano de Trabalho Individual 10_Renato (0320667)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 106



PROPLAN 3 reuniões.

7º

Matricula em
curso de
capacitação
especifico do
serviço publico
e/ou do cargo
ocupado.

A

Melhorar o
desenvolvimento
das atividades
especificas do
serviço publico
e/ou do cargo
ocupado.

31/10/2021  

      

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO TIGRE MARTINS DA
COSTA, ESTATÍSTICO, em 13/08/2021, às 14:26, 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 0320667 e o código CRC B22D8236.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0320667
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 23_SÂMIA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 23 – Unidade Máxima: Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN.

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: Sâmia de Sousa Oliveira.

Cargo efetivo  Assistente
Administrativo.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 Acompanhamento de Recursos Externos

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome: Samuel Antônio
Azevedo 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: ____/_____/______

Férias  SIM Período: 30/08/2021 A
06/09/2021. Início: 30/08/2021.

Fim: 06/09/2021.

Férias                             
 SIM

Período: 03/11/2021 a
12/11/2021. Início: 03/11/2021.

Fim: 12/11/2021.

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
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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

1

Verificar e-mails
da DARE e
da COOR, bem
como encaminhar ou
responder
as solicitações
recebidas.

A

Não haver e-
mails
pendentes de
leitura ao final
do expediente.

Diário.
Considera-se o
horário de
expediente entre
8h e 17h.

2

Verificar,
acompanhar e dar
seguimento
a processos
recebidos na DARE,
a partir
de despachos ou
ofícios.

P

Não haver
processos
pendentes de
recebimento
ao final do
expediente.

Diário.
Considera-se o
horário de
expediente entre
8h e 17h.

3
Levantar dados
gerencias em
planilhas ou
relatórios.

A/P

Atender as
necessidades
da unidade de
lotação em
tempo hábil.

De acordo
com as
necessidades
da demanda.

 

4

Realizar
capacitação com
foco nas atribuições
a serem
desenvolvidas pela
DARE.

A
Realização de
120h de
capacitação
online

Final de
outubro de
2021.

Siconv para
Convenentes
1 - Visão
Geral (20h).
SICONV
para
Convenentes
2 -
Proponentes
e Usuários
(20h).
SICONV
para
Convenentes
3 - Proposta
e Plano de
Trabalho
(20h).
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Fundamentos
de
Convênios
com
Utilização do
Siconv (30h).
Básico em
Orçamento
Público
(30h).

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 10/09/2021, às 09:44, 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 0327886 e o código CRC F7EDFA88.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0327886
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 15_CARINA

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 15_Carina   /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: Carina Peixoto Leite

Cargo efetivo Arquiteta e
Urbanista

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  DIP - Divisão de Projetos

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA
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Nome  Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho

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: 5 DIAS Início: 25/10/20121

Fim: 29/10/2021

Tipo de afastamento
FÉRIAS

Período: 10
DIAS Início: 03/11/2021

Fim: 12/11/2021

Tipo de Licença FÉRIAS Período: 15
DIAS Início: 06/12/2021

Fim: 20/12/2021

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
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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

2ª
Projeto de Novo
Bloco Administrativo
no Campus da
Liberdade

A
Concluir o
Estudo
Preliminar

3 meses  

3ª
Projeto e Unidade
Familiar de
Produção de
Alimento

P Iniciar o Estudo
Preliminar 3 meses  

4ª
Projeto de
Desenvolvimento
dos Espaços

A
Contribuir com
o atendimento
das demandas
de espaço

3 meses  

6ª Reunião mensal da
equipe A Participar da

reunião 3 meses  

1ª
Projeto Restaurante
Universitário de
Malês

A Elaborar Estudo
Preliminar 3mês

Apoio ao
campus dos
Malês

5ª Projeto Minhocário -
IDR P Elaborar Estudo

Preliminar 3 meses  

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por CARINA PEIXOTO LEITE,
ARQUITETO URBANISTA, em 24/09/2021, às 17:25, 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 0339517 e o código CRC 58BA3954.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0339517
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISAO DE PROJETOS
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 16_FÁBIO

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 16_Fábio   /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: FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA

Cargo efetivo ENGENHEIRA
CIVIL

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 PROJETOS

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Plano de Trabalho Individual 16_Fábio (0339523)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 118



Nome CANTÍDIO GUILHERME
STUDART GUIMARÃES FILHO  

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: 25
DIAS Início: 16/08/2021

Fim: 10/09/2021

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

ELABORAÇÃO
DO PROJETO
BÁSICO E
PARTICIPAÇÃO
NA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
PARA
EXECUÇÃO
DA OBRA DE
URBANIZAÇÃO
DO CAMPUS
DOS
PALMARES

 P CONCLUSÃO  3 MESES  

2º
ELABORAÇÃO
DE TERMO DE
REFERÊNCIA

 P  CONCLUSÃO  3 MESES

CONTRATAÇÃO
DE
CONSULTORIA
PARA PROJETO
DE CONTENÇÃO
E
MONITORAMENTO
DE ENCOSTA E
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
PARA
ELABORAÇÃO
DO PROJETO DE
RAMPAS
METÁLICAS EM
PALMARES

3º
ELABORAÇÃO
DE
ORÇAMENTOS
DE OBRA

 P  CONCLUSÃO
 1 SEMANA
POR
DEMANDA

 ATIVIDADE
REALIZADA SOB
DEMANDA

4º  REUNIÃO
MENSAL DIP  A  PARTICIPAÇÃO 3 MESES  
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Documento assinado eletronicamente por FABIO ARAUJO NOGUEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL, em 22/09/2021, às 09:51, 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 0339523 e o código CRC 746A787A.

Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0339523
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua José Franco de Oliveira, s/n, Campus das Auroras - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970
Telefone: 55 (85) 3332 6101 - http://www.unilab.edu.br/

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL Nº 21_FRANCISCO JOSÉ

 

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8 de novembro de 2020

Plano de Trabalho nº 21_Francisco José   /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:Francisco José Pinheiro

Cargo efetivo Engenheiro
Civil

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  PROPLAN-CIED-DIFI

DADOS DA CHEFIA IMEDIATA

Plano de Trabalho Individual 21_Francisco José (0339546)         SEI 23282.001626/2021-52 / pg. 123



Nome Lourenbergue Saraiva de Moura

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

PLANEJAMENTO INTERNO

FORÇA DE TRABALHO

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

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______

Férias  Período: Início:____/_____/______

Fim: ____/_____/______

Férias Período: Início: ____/_____/______

Fim: ____/_____/______

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

Fim: ____/_____/______
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PLANEJAMENTO INTERNO

ATIVIDADES EM TRABALHO REMOTO OU SOB REVEZAMENTO

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

Importante!

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

Regime de trabalho

 

Remoto (   )

Revezamento ( X )

 

PLANEJAMENTO INTERNO

METAS DE DESEMPENHO

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

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

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

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

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

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

(f) Observação – elencar qualquer situação referente à meta.
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Ordem de
prioridade Atividade Natureza da

atividade
Meta de
desempenho

Período para
atingimento da
meta

Observação

1ª
Fiscalização de
Obra das
residencias 

  A
terça e quintas
feiras visita no
local

30 dias  

2ª

 Membro da
comissão de
recebimento
provisório da
obra das
residencias
universitárias  

 A terça e quintas
feiras 30 dias  

3ª Adição do
Diário de obra  P

segundas,
quartas e
sextas feiras 

10 dias  

      

      

      

      

      

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSE PINHEIRO,
ENGENHEIRO CIVIL, em 24/09/2021, às 16:07, 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 0339546 e o código CRC B805B25A.
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Referência: Processo nº 23282.001626/2021-52 SEI nº 0339546
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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
27/09/2021, às 09:12, 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 0341157 e o código CRC 2063AD05.
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