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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, CAMPUS DA LIBERDADE (Sede Administra�va) - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP

62790-970 
Telefone: 33326249 e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais estabelecidas pelo Ar�go 1° da Portaria Reitoria/UNILAB N° 520, de 13 de maio de 2022,
torna o Chamamento Público para inscrição de servidores com a finalidade de par�cipação no Programa
de Gestão da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), observadas as disposições
constantes no presente Edital, na Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021, na Instrução
Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, do Decreto nº 1.590,
de 10 de agosto de 1995 e demais legislações aplicáveis à matéria.

 

DO OBJETO

1.1. Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores em
exercício PROPLAN com a finalidade de par�cipação no Programa de Gestão (PG-PROPLAN), conforme
regulamento aprovado pela Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021.

1.2. O chamamento público será regido por este edital, promovido por esta Pró-Reitoria e executado pela
Comissão de Acompanhamento do Programa de Gestão da PROPLAN (CAPG).

1.3.  Compõem a CAPG o(a) Pró-Reitor e seus respec�vos Coordenadores.

DAS NORMAS

2.1 O PG-PROPLAN terá abrangência para a Secretaria da Pró-Reitoria (SECPROPLAN), Coordenação de
Planejamento (COPLAN), Coordenação de Orçamento (COOR) e Coordenação Financeira (COFIN).

2.2. O chefe imediato de cada unidade, ou seu superior, elaborará mensalmente o(s) plano(s) de
trabalho(s) a ser(em) desenvolvido(s) pelo setor.

2.2.1. Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser observada a tabela de a�vidades divulgada
pela PORTARIA Nº n° 03/2022, de 18 de novembro de 2022-UNILAB e suas alterações, observando a
a�vidade, a entrega esperada e faixa de complexidade.

2.4. Entende-se por chefia imediata, autoridade ocupante de cargo com Função Gra�ficada (FG), Função
de Coordenação de Curso(FCC) e Cargo de Direção (CD) imediatamente superior ao par�cipante.

DOS REGIMES DE EXECUÇÃO 

3.1 O presente edital prevê a habilitação e adesão dos servidores aos seguintes regimes:

3.1.1. Regime de execução parcial: quando a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante
restringe-se a um cronograma específico, parcialmente remoto e parcialmente presencial, dispensado do
controle de frequência durante a a�vidade remota;

6

Boletim de Serviço Unilab Extra Nº 79 - 21 Nov 2022



21/11/2022 15:38 SEI/UNILAB - 0575724 - Edital - Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=649742&infra_sis… 2/10

3.1.1.1. Para o regime de execução parcial, o tempo mínimo de desempenho das a�vidades na unidade,
de maneira presencial, será de 20% (vinte por cento) da carga horária semanal do servidor.

3.1.2. Regime de execução integral: quando a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante
compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, dispensado do controle de frequência.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderá par�cipar do PG o servidor que esteja em efe�vo exercício no setor para o qual existam vagas
disponibilizadas no presente edital e ainda que desenvolva a�vidades que:

4.1.1. Possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a u�lização de recursos
tecnológicos;

4.1.2. Cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com servidores públicos ou a
comunidade;

4.1.3. Cuja natureza de complexidade exija elevado grau de concentração; e

4.1.4. Cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou
padronização nas entregas.

4.1.5. Servidores ocupantes de Cargo de Direção nível 4 (CD-4) poderão par�cipar do regime parcial
limitado a 1 (um) dia de trabalho remoto. 

4.1.6. Servidores ocupantes de Cargo de Função gra�ficada (FG), poderão par�cipar do regime parcial 
desde que os dias de presença  �sica do servidor na unidade de lotação não seja inferior a 20% da
jornada semanal.

4.1.7. Somente os servidores não ocupantes de cargos de Direção(CD’s) e cargos de gestão (FG´s)
poderão se inscrever no regime integral.

4.1.8. Os servidores não ocupantes de cargos de Direção(CD’s) e cargos de gestão (FG´s) que não forem
selecionados no regimento integral poderão ocupar as vagas do  regime parcial de sua unidade.

4.2. O PG não se aplica:

4.2.1. A�vidades cuja natureza exija a presença �sica do par�cipante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;

4.2.2. Quando comprometer a capacidade de atendimento ao público das unidades.

DAS VEDAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 

5.1 Conforme item 4.1 do EDITAL SGP/UNILAB Nº 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 é vedada a
par�cipação no edital do servidor que:

5.1.1. Cujas atribuições enquadrem-se nos incisos I e II do § 2º do art. 5º da Resolução CONAD/UNILAB nº
09/2021, de 25 de outubro de 2021 e aqueles cujas a�vidades não permitam a efe�va mensuração da
produ�vidade, resultados e desempenho em relação às entregas.

5.1.2. Tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;

5.1.3. Apresente contraindicações por mo�vo de saúde, constatada em perícia médica;

5.1.4. Tenham sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à indicação;

5.1.5. Cuja natureza da a�vidade exija a presença �sica do par�cipante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;

5.1.6. Que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de setores que
atendem ao público interno e externo;

5.1.7. Que se u�lize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

5.1.8. Quando da realização do trabalho remoto provoque prejuízos ao atendimento ao público e à
realização das a�vidades co�dianas do setor em que seja implantada, não sendo compa�vel com os
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casos em que seja autorizada a jornada flexibilizada de trabalho nos termos da Portaria Reitoria nº 461,
de 10 de novembro de 2020; e

5.1.9 Ocupantes do cargo efe�vo de Professor do Magistério Superior ou Professor Subs�tuto ou
Visitante.

DO DESLIGAMENTO 

6.1 O Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças desligará o par�cipante do PG:

6.1.1. Por solicitação do par�cipante, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

6.1.2. No interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da
força de trabalho, devidamente jus�ficada, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

6.1.3. Pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho a que se refere o art.
19 e do termo de ciência e responsabilidade a que se refere o art. 14 da Resolução Conad/Unilab Nº
09/2021, de 25/10/2021;

6.1.4. Pela vigência do PG;

6.1.5. Em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

6.1.6. Em virtude de aprovação do par�cipante para a execução de outra a�vidade não abrangida pelo
programa de gestão, devidamente jus�ficada, salvo nas acumulações lícitas de cargos quando
comprovada a compa�bilidade de horários;

6.1.7. Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Norma�vo;

6.1.8. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 da Resolução
Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021.

DO PRAZO DE PERMANÊNCIA 

7.1. A permanência do par�cipante no PG será de seis meses, havendo necessidade de aprovação em
novo edital para con�nuidade no programa, caso não haja prorrogação do PG vigente por parte da gestão
superior da universidade.

7.2. Durante o prazo estabelecido no item 7.1 os par�cipantes de cada unidade poderão solicitar a
permuta entre o regime de execução parcial e o regime de execução integral desde que devidamente
jus�ficado e com a necessária anuência da chefia imediata. 

7.2.1. A permuta respeitará as vagas disponíveis no Anexo II, os percentuais estabelecidos na Resolução
Conad/Unilab Nº 09/2021 para cada regime de execução e os planos de trabalho pactuados.

DO CONHECIMENTO TÉCNICO REQUERIDO DO PARTICIPANTE

8.1 O servidor par�cipante do PG deverá ter os conhecimentos técnicos e habilidades para o
desenvolvimento das a�vidades de teletrabalho conforme Anexo I.

DA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO 

9.1 Conforme item 4.1 do EDITAL SGP/UNILAB Nº 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022:

9.1.1  Quando executar o programa de gestão fora das dependências da unidade, cabe ao par�cipante
providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias, mediante a u�lização de equipamentos e
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão de internet, à
energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do trabalho remoto.

9.2. Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento por parte da ins�tuição quanto aos gastos para
montagem e manutenção da infraestrutura necessária ao desempenho das a�vidades inerentes ao PG.

DOS DEVERES DO PARTICIPANTE 

10.1.  O par�cipante do PG, deverá:

10.1.1. Assinar termo de ciência e responsabilidade;

10.1.2. Cumprir o estabelecido no plano de trabalho;
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10.1.3. Atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença �sica for
necessária e houver interesse da Administração Pública, na forma da legislação vigente;

10.1.3.1 O prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal do servidor
par�cipante do programa de gestão à unidade, seja no regime de execução parcial ou integral, quando
houver interesse fundamentado da Administração ou pendência que não possa ser solucionada por
meios telemá�cos ou informa�zados, será de 72 (setenta e duas) horas.

10.1.3.2 A convocação deverá ser realizada prioritariamente por meio de comunicação ins�tucional (e-
mail), sendo necessária a devida jus�fica�va da chefia imediata.

10.1.4. Manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente atualizados,
a�vos e disponíveis aos demais servidores da unidade, respeitadas as regras de transparência de
informações e dados previstas em legislação;

10.1.5. Consultar diariamente o seu e-mail ins�tucional e demais formas de comunicação u�lizadas pela
unidade e setor de exercício;

10.1.6. Permanecer em disponibilidade constante para contato pelo período acordado com as chefias,
não podendo extrapolar o horário de funcionamento da unidade;

10.1.7. Manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução
do trabalho, bem como indicar eventuais dificuldades, dúvidas ou informações que possam atrasar ou
prejudicar o seu andamento e as entregas;

10.1.8. Comunicar às chefias a ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças ou outros impedimentos
para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho;

10.1.9. Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e
externas de segurança da informação;

10.1.10. Re�rar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à
realização das a�vidades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à
guarda documental, de acordo com a regulamentação da Unilab, quando houver, e mediante termo de
recebimento e responsabilidade;

10.1.11. Providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias conforme item 9.1.

DAS VAGAS 

11.1.    A distribuição das vagas está descrita no Anexo II deste edital.

11.2 Após o período de inscrições, havendo vagas remanescentes, sua redistribuição entre as unidades
será avaliada pela CPAPG.

DAS INSCRIÇÕES

12.1. As inscrições serão realizadas, conforme o prazo estabelecido no cronograma do item 14,
exclusivamente, por meio da ficha de inscrição, Anexo III.

12.2. O envio da ficha de inscrição, documentos e dúvidas deverão ser encaminhados para o e-mail
proplan@unilab.edu.br, respeitando o prazo de inscrições estabelecido neste edital.

12.3. Somente será admi�da uma única inscrição por servidor; em caso de mais de uma inscrição será
considerada a úl�ma.

12.4. O teor das informações inseridas no ato de inscrição é de inteira responsabilidade do servidor e sua
inveracidade acarretará as cominações legais per�nentes.

12.5. O servidor não poderá realizar inscrição para unidade de exercício dis�nta da sua.

12.6. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar o andamento do presente chamamento
público, através de Processo SEI e página da PROPLAN na internet.

12.7. A PROPLAN não se responsabilizará por requerimento de inscrição não recebido por mo�vos de
ordem técnica, falhas de comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
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12.8. A inscrição no presente Edital implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas e demais instrumentos reguladores, não podendo o servidor alegar desconhecimento.

DA SELEÇÃO

13.1. Serão selecionados os servidores inscritos dentro do número de vagas prevista no item 11.1 deste
edital.

13.2. Quando o número de vagas for superior ao número de inscritos para um plano de trabalho, será
aplicado o barema do Anexo IV, observadas as prioridades conforme legislação vigente.

13.3. Os recursos serão encaminhados para comissão de que trata o item 1.2 do presente edital via e-
mail: proplan@unilab.edu.br.

13.4. A listagem dos servidores aprovados no edital será publicada no site da oficial da Unilab, aba
PROPLAN.

DO ACOMPANHAMENTO DO PG

14.1. A PROPLAN u�lizará o sistema de Programa de Gestão da SUSEP, como ferramenta de apoio
tecnológico para acompanhamento e controle do cumprimento de metas e alcance de resultados.

14.2. A aferição das entregas das a�vidades será feita através do Anexo V.

14.3. As chefias imediatas deverão realizar reuniões periódicas de acompanhamento dos planos de
trabalho das unidades.

DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviços.

15.2.  Os casos específicos, não tratados neste Edital, deverão ser avaliados pela Comissão de
Acompanhamento do Programa de Gestão da PROPLAN (CAPG). 

 

 

Antônio Célio Ferreira dos Santos

Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CELIO FERREIRA DOS SANTOS, PRÓ-REITOR(A)
DE PLANEJAMENTO, em 21/11/2022, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0575724 e
o código CRC 279E934B.

ANEXO I  DO EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

CONHECIMENTO TÉCNICO REQUERIDO DO PARTICIPANTE

CONHECIMENTOS GERAIS 

O servidor par�cipante do PG-PROPLAN deverá ter, de forma geral, os seguintes conhecimentos técnicos
e habilidades para o desenvolvimento das a�vidades do teletrabalho:
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a) conhecimento para u�lização de computador e/ou notebook;

b) conhecimento para atendimento ao público interno e externo via telefone, chat,
webconferência ou outras forma de comunicação;

c) possui habilidade para u�lização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI e demais
sistemas ins�tucionais à área de atuação;

d) u�lizar o e-mail ins�tucional observando a Resolução Conad/Unilab Nº 01/2021 de 25
de outubro de 2021, que estabelece padrões, responsabilidades e requisitos de u�lização do e-mail
ins�tucional no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab);

e) u�lizar outras ferramentas tecnológicas necessárias para o desenvolvimento das
a�vidades do setor;

f) conhecimento técnico inerente à realização das a�vidades do setor de lotação.

 

 

ANEXO II DO EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

 

UNIDADE
VAGAS
REGIME
INTEGRAL

VAGAS
REGIME
PARCIAL

PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGA HORÁRIA
SEMANAL PRESENCIAL NO REGIME PARCIAL

Secretaria da
Proplan -
SECPROPLAN

0 1 40%

Coordenação de
Planejamento -
COPLAN

2 3 20%

Coordenação de
Orçamento - COOR 2 2 20%

Coordenação
Financeira - COFIN 3 7 20%

 

 

 

ANEXO III DO EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

FICHA DE INSCRIÇÃO

                                                                                                                                         GRUPO DE
INFORMAÇÕES                                                                                                                                                    
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Nome:

 

E-mail:

 

Telefone para contato:

 

Siape:

 

Data de nascimento:

 

Unidade de exercício:

(  )
SECRETARIA DA PROPLAN - SECPROPLAN                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
              

(  ) COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

(  ) COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO - COOR

(  ) COORDENAÇÃO FINANCEIRA - COFIN

 

 

Regime de execução pretendido:                                                                                                                             
                                                                                                                            

(  ) Integral

(  ) Parcial

 

 

 

ANEXO IV DO EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

BAREMA PARA APLICAÇÃO EM CASO DE EMPATE

BAREMA DE DESEMPATE ENTRE PARTICIPANTES
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 PONTUAÇÃO
POR
UNIDADE

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
DO
PARTICIPANTE

CRITÉRIOS PESSOAIS Com Horário
Especial, nos termos
dos parágrafos 2º e
3º do art. 98 da Lei
nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

5 5  

Gestantes e
Lactantes, durante o
período de gestação
e amamentação.

5 5  

Com mobilidade
reduzida, nos termos
da Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de
2000.

5 5  

Com filho que
possua necessidades
especiais.

5

Somatório:
5x o n° de
filhos com
necessidades
especiais.

 

Com filho em idade
pré-escolar. 3 3  

Tempo de exercício
na unidade máxima
(por ano completo).

1 5  

Nível de Progressão
na Carreira TAE, nos
termos da Lei nº
11.091, de 12 de
janeiro de 2005.

1 16  

Servidor não
usufruiu de
afastamento para
cursar pós-
graduação nos
úl�mos 12 meses.

1 1  

Servidor não
par�cipou de regime
de execução de
teletrabalho integral
nos úl�mos 12
meses.

1 1  
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Servidor não exerce
cargo de chefia

3 3  

EDUCACIONAIS

Capacitações
realizadas nos
úl�mos 6 meses
(carga horária
mínima de 20h por
curso) ou
Cer�ficação Ob�da.

1 6  

Classe de
Capacitação na
Carreira TAE, nos
termos da Lei nº
11.091, de 12 de
janeiro de 2005.

1 4  

Ao servidor
estudante com
horário especial, nos
termos do caput art.
98 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro
de 1990; ou que
esteja regularmente
inscrito e/ou
matriculado em
curso de Ins�tuição
de Ensino Superior.

5 5  

Graduação Concluída 1 1  

Especialização
Concluída 2 2  

Mestrado Concluído 3 3  

Doutorado
Concluído 4 4  

TOTAL  

ATENÇÃO: Baseado nos dados fornecidos no ANEXO IV, devem ser apensados ao processo documentos
comprobatórios (cer�ficados, declarações, diplomas etc.)

 

 

ANEXO V DO EDITAL PG-PROPLAN N°01/2022

MONITORAMENTO DO PG-PROPLAN

A aferição do plano de trabalho u�lizará a seguinte fórmula:
14
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NPT = (Q + P)/2, onde

NPT = Nota do Plano de Trabalho

Q =Índice de Qualidade das A�vidades Realizadas

P = Índice de Prazo das A�vidades Realizadas

Para aprovação do Plano de Trabalho será necessário a�ngir o mínimo de 7 no NPT.

A tabela abaixo apresenta a referência para os valores que irão compor Q e P.

ATIVIDADES
REALIZADAS QUALIDADE β PRAZO β

SIM

Supera os parâmetros
estabelecidos 10 Antes do prazo estabelecido 10

De acordo com os parâmetros
estabelecidos 8 Dentro do prazo estabelecido 8

Se aproxima dos parâmetros
estabelecidos 6 Até 7 dias após o prazo

estabelecido 6

Não atende aos parâmetros
estabelecidos 3 8 ou mais dias após o prazo

estabelecido 3

NÃO 0

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23282.018115/2022-51 SEI nº 0575724
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PRÓ-REITORIA  

DE PESQUISA  

E PÓS-GRADUAÇÃO 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Av. Abolição, nº 03, Centro, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

EDITAL PROPPG/UNILAB Nº 06/2022, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG)

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna público o
chamamento para inscrição de servidores com a finalidade de participação no Programa de Gestão (PG) da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), observadas as disposições constantes no presente
Edital, na Resolução Conad/Unilab nº 09, de 25 de outubro de 2021, na Instrução Normativa nº 65, de 30 de
julho de 2020, no Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de 2022, e demais legislações aplicáveis à
matéria.

 

1. DO OBJETO

1.1. Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores em
exercício na PROPPG, com a finalidade de participação no Programa de Gestão (PG), conforme regulamento
aprovado pela Resolução Conad/Unilab nº 09, de 25 de outubro de 2021 e as disposições do Edital
SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de 2022.

1.2. O chamamento público será regido por este edital, promovido e executado pelo dirigente da PROPPG,
com o apoio dos gestores em nível imediatamente inferior.

 

2. DAS NORMAS DO PG

2.1. O PG da PROPPG terá abrangência para os servidores lotados diretamente na Pró-Reitoria, na
Coordenação de Pesquisa (CPQ), na Coordenação de Pós-Graduação (CPG) e na Coordenação de Inovação
Tecnológica (CIT).

2.2. O servidor participante do PG e o chefe imediato de cada setor da PROPPG elaborará o(s) plano(s) de
trabalho(s) individual(is) a ser(em) desenvolvido(s) pelo setor, conforme pactuado.

2.2.1. O servidor participante do programa de gestão deverá assinar seu plano de trabalho individual,
contendo:

I - as atividades a serem desenvolvidas com as respectivas metas expressas em horas equivalentes;

II - o regime de execução em que participará do programa de gestão, indicando o cronograma em que
cumprirá sua jornada em regime presencial, quando for o caso; e

III - o termo de ciência e responsabilidade.
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2.2.2. Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser observada a tabela de atividades, elaborada
conforme o art. 9º, da Resolução CONAD nº 09/2019, de 25 de outubro de 2021.

2.3. Entende-se por chefia imediata, a autoridade ocupante de cargo com Função Gratificada (FG) e Cargo de
Direção (CD) imediatamente superior ao participante.

 

3. DOS REGIMES DE EXECUÇÃO

3.1. O presente edital prevê a habilitação e a adesão dos servidores ao seguinte regime de teletrabalho:

3.1.1. Regime de execução parcial: quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante
restringe-se a um cronograma específico, dispensado do controle de frequência exclusivamente nos dias em
que a atividade laboral seja executada remotamente.

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG

4.1. Poderão participar do PG os servidores que estejam em efetivo exercício no setor para o qual existam
vagas disponibilizadas no presente edital, e ainda que desenvolvam atividades que possam ser
adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos cuja natureza:

I - demande maior esforço individual e menor interação com servidores públicos ou a comunidade;

II - seja de complexidade que exige elevado grau de concentração; ou

III - seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização nas
entregas.

 

5. DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG  
5.1. Estão impedidos de participar do programa de gestão os servidores da PROPPG:

5.1.1. cujas atribuições enquadrem-se nos incisos I e II do § 2º do art. 5º da Resolução Conad/Unilab nº 09,
de 25 de outubro de 2021 e aqueles cujas atividades não permitam a efetiva mensuração da produtividade,
resultados e desempenho em relação às entregas.

5.1.2. tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;

5.1.3. apresente contraindicações por motivo de saúde, constatada em perícia médica;

5.1.4. tenham sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à indicação;

5.1.5. cuja natureza da atividade exija a presença física do participante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;

5.1.6. que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de setores que
atendem ao público interno e externo;

5.1.7. que se utilize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

5.1.8. quando da realização do trabalho remoto provoque prejuízos ao atendimento ao público e à realização
das atividades cotidianas do setor em que seja implantada, não sendo compatível com os casos em que seja
autorizada a jornada flexibilizada de trabalho nos termos da Portaria Reitoria nº 461, de 10 de novembro de
2020; e

5.1.9. ocupantes do cargo efetivo de Professor do Magistério Superior ou Professor Substituto ou Visitante.
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5.1.10. A vedação contida no item 5.1.9, não desobriga o professor ocupante de Cargo de Direção (CD) ou
Função Gratificada (FG) à elaboração dos programas de gestão, criação dos planos de trabalho (conforme o
caso) e avaliação dos resultados das atividades de suas equipes vinculadas no sistema PGD Susep.

 

6. DO DESLIGAMENTO DO PG

6.1. A PROPPG desligará o participante do PG:

6.1.1. Por solicitação do participante, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

6.1.2. No interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da
força de trabalho, devidamente justificada, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

6.1.3. Pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho a que se refere o art. 19 e
do termo de ciência e responsabilidade a que se refere o art. 14 da Resolução Conad/Unilab Nº 09, de 25 de
outubro de 2021;

6.1.4. Pelo decurso de prazo de participação no programa de gestão; 
6.1.5. Em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

6.1.6. Em virtude de aprovação do participante para a execução de outra atividade não abrangida pelo
programa de gestão, salvo nas acumulações lícitas de cargos quando comprovada a compatibilidade de
horários;

6.1.7. Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Normativo;

6.1.8. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 da Resolução
Conad/Unilab Nº 09, de 25 de outubro de 2021.

 

7. DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO PG

7.1. A permanência do participante no PG será de acordo com o estabelecido no Edital SGP/UNILAB nº 06,
de 20 de setembro de 2022, e suas alterações, havendo necessidade de aprovação em novo edital para
continuidade no programa.

 

8. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE DO PG

8.1. O participante do PG, deverá:

8.1.1. Assinar termo de ciência e responsabilidade;

8.1.2. Cumprir o estabelecido no plano de trabalho;

8.1.3. Atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença física for necessária
e houver interesse da Administração Pública, na forma do art. 14 da Resolução Conad/Unilab Nº 09, de 25
de outubro de 2021;

8.1.4. Manter permanentemente atualizados os seus dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos,
ativos e disponíveis aos demais servidores da unidade, respeitadas as regras de transparência de informações
e dados previstas em legislação;

8.1.5. Consultar diariamente o seu e-mail institucional e demais formas de comunicação, gratuitas e com
acessibilidade, utilizadas pela unidade e pelo setor de exercício;
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8.1.6.Permanecer em disponibilidade para contato pelo período acordado com as chefias, não podendo
extrapolar o horário de funcionamento da unidade;

8.1.7. Manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução do
trabalho, bem como indicar eventuais dificuldades, dúvidas e/ou informação que possam atrasar ou
prejudicar o seu andamento e as entregas previstas no plano de trabalho;

8.1.8. Comunicar às chefias a ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças ou outros impedimentos para
eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho, pelo e-mail institucional;

8.1.9. Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e
externas de segurança da informação;

8.1.10. Retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à
realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda
documental, de acordo com a regulamentação da Unilab, quando houver, e mediante termo de recebimento e
responsabilidade; e

8.1.11. Providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias, inclusive aquelas relacionadas à
segurança da informação, mediante a utilização de equipamentos e mobiliários adequados e ergonômicos,
assumindo, inclusive, os custos referentes à instalação de softwares, conexão à Internet, energia elétrica e
telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, de maneira que seja possível
realizar o atendimento satisfatório de todas as demandas e metas estipuladas.

 

9. DAS VAGAS PARA O PG

9.1 A distribuição das vagas está descrita no Anexo II deste Edital e levará em conta o levantamento da força
de trabalho da PROPPG (Anexo I).

9.2. Para o regime de execução parcial, poderá ser adotado em até 100% do quadro funcional, desde que os
dias de presença física do servidor na unidade de lotação não seja inferior a 40% da jornada semanal e que os
interessados atendam aos pré-requisitos e não se enquadrem nas vedações contidas neste Edital.

9.2.1. Servidores ocupantes de Cargo de Direção nível 4 (CD-4) poderão participar do regime parcial
limitado a 1 (um) dia de trabalho remoto, observando-se as vedações contidas neste Edital.

 

10. DAS INSCRIÇÕES

10.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 21 a 23 de novembro de 2022, conforme o estabelecido no
cronograma disposto no item 13, após a devida publicação do Edital.

10.1.1 A PROPPG divulgará o presente Edital via processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que
será encaminhado às suas unidades vinculadas, informando a abertura do período de inscrições.

10.2. O servidor interessado em participar do PG deverá abrir processo administrativo no SEI, relacionando-
o ao processo de seleção inicial recebido na unidade, anexando o “Formulário de Inscrição - Edital
PROPPG/UNILAB nº 06/2022” (Anexo III) devidamente assinado.

10.2.1. Após a devida instrução do processo, o servidor deverá enviar um e-mail de solicitação de inscrição,
através do processo SEI aberto, para o e-mail institucional de seu chefe imediato.

10.2.2. O chefe imediato deverá emitir um despacho no referido processo confirmando o recebimento da
inscrição do servidor.

10.3. Será admitida somente uma única inscrição por servidor.
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10.4. O servidor não poderá realizar inscrição para setor de lotação distinto do seu.

10.5. O teor das informações inseridas no ato de inscrição é de inteira responsabilidade do servidor e sua
inveracidade acarretará as combinações legais pertinentes.

10.6. A PROPPG não se responsabilizará por requerimento de inscrição não recebido por motivos de ordem
técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores
que impossibilitem a transferência de dados.

10.7. A inscrição do servidor implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas
neste Edital e demais instrumentos reguladores, não podendo alegar desconhecimento.

10.8. A homologação parcial das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no dia 24 de novembro
de 2022 na página da PROPPG.

10.9. Caberá interposição de recurso contra indeferimento de inscrição (Anexo IV), a ser analisado pela
chefia imediata, devendo ser realizado pelo servidor entre os dias 25 e 27 de novembro de 2022, conforme o
estabelecido no cronograma disposto no item 13.

10.9.1. O recurso (Anexo IV) deverá ser realizado no mesmo processo de inscrição aberto pelo servidor no
SEI, devendo o chefe imediato ser notificado por e-mail, através da ferramenta disponível no SEI.

10.9.2. O chefe imediato deverá emitir um despacho no referido processo acusando o recebimento do
recurso, cuja análise deverá ser realizada dentro do prazo estipulado no item 13 do presente Edital.

10.10. Finalizado o prazo para interposição de recurso contra a homologação parcial das inscrições, a
homologação definitiva das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no dia 28 de novembro de
2022 na página da PROPPG.

 

11. DA SELEÇÃO

11.1. A seleção dos candidatos às vagas disponíveis deverá consistir na verificação das seguintes habilidades:

11.1.1. Conhecimento técnico;

11.1.2. Capacidade de organização e autodisciplina;

11.1.3. Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;

11.1.4. Capacidade de interação com a equipe;

11.1.5. Atuação tempestiva;

11.1.6. Proatividade na resolução de problemas;

11.1.7. Abertura para utilização de novas tecnologias;

11.1.8. Orientação para resultados;

11.1.9. Capacidade colaborativa.

11.2. As habilidades do item 11.1 serão verificadas pela chefia imediata, por meio de análise das habilidades
informadas pelo servidor no Formulário de Inscrição - Edital PROPPG/UNILAB nº 06/2022 (Anexo III).

11.3. O candidato será aprovado se considerado habilitado, pela chefia imediata, em todos os requisitos
listados no item 11.1.
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11.4. A chefia imediata deverá justificar caso o servidor não seja aprovado para a vaga, fundamentando sua
decisão.

11.5. Serão selecionados os servidores inscritos habilitados que se enquadrem dentro do número de vagas
prevista no Anexo II do presente edital.

11.6. O resultado parcial da presente seleção será publicado no dia 28 de novembro de 2022 na página da
PROPPG.

11.7. Caberá interposição de recurso contra o resultado parcial (Anexo IV), a ser analisado pelo dirigente
da PROPPG, devendo ser realizado pelo servidor entre os dias 29 e 30 de novembro de 2022, conforme o
estabelecido no cronograma disposto no item 13.

11.7.1. O recurso (Anexo IV) deverá ser realizado no mesmo processo de inscrição aberto pelo servidor no
SEI, devendo o processo ser remetido à unidade da PROPPG.

11.7.2. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação deverá emitir um despacho no referido processo acusando
o recebimento do recurso, cuja análise deverá ser realizada dentro do prazo estipulado no item 13 do presente
Edital.

11.8. Finalizado o prazo para interposição de recurso contra o resultado parcial da seleção, o resultado final
será publicado no dia 01 de dezembro de 2022 na página da PROPPG.

 

12. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS PACTUADAS NOS PLANOS DE TRABALHO

12.1. A PROPPG utilizará o sistema PGD Susep como ferramenta de apoio tecnológico para
acompanhamento e controle do cumprimento de metas e alcance de resultados previstos nos planos de
trabalho de seus servidores participantes, em conformidade com o planejamento da Pró-Reitoria.

12.1.1. Cabe aos chefes imediatos realizarem ainda reuniões com as suas equipes, com fins de
acompanhamento e avaliação das entregas pactuadas nos planos de trabalho dos servidores sob a sua chefia.

12.2 Os servidores participantes do PG e seus chefes imediatos deverão contribuir com a elaboração do
relatório final disposto no item 8. do Edital SGP/UNILAB nº06, de 20 de setembro de 2022, e suas
alterações.

 

13. DO CRONOGRAMA

13.1. O presente Edital obedecerá às etapas e prazos apresentados a seguir:

 

ATIVIDADE PERÍODO
Publicação do Edital 21/11/2022
Inscrições 21 a 23/11/2022  
Homologação Parcial das Inscrições 24/11/2022
Recurso contra Indeferimento de Inscrições 25 a 27/11/2022
Homologação Definitiva das Inscrições 28/11/2022
Resultado Parcial da Seleção 28/11/2022
Recurso contra o Resultado Parcial 29 e 30/11/2022
Resultado Final da Seleção 01/12/2022
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13.2. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar o andamento do presente chamamento público,
por meio da página da PROPPG.

 

 

Joserlene Lima Pinheiro

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSERLENE LIMA PINHEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE
PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, SUBSTITUTO(A), em 21/11/2022, às 15:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0576068 e
o código CRC 96876E09.

ANEXOS

 

ANEXO I

 FORÇA DE TRABALHO - PROPPG

Unidade Subunidades Chefia Qtde.
Docente Qtde. TAE Qtde.

Terceirizados Qtde. Estagiários

PROPPG (05) - CD2 1 4 0 0

CPQ (05) Coord. CD4 1 3 0 1

SEAP Gerente FG2 0 1 0 0

CPG (06) Coord. CD4 1 3 1 1

CIT (02) Coord. FG1 0 2 0 0

Total de
Colaboradores 19

Total de
Servidores 13
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TAE's

 

 

ANEXO II

DAS VAGAS

 

SETOR VAGAS

REGIME DE
EXECUÇÃO

 

PERCENTUAL MÍNIMO
DA CARGA HORÁRIA

SEMANAL PRESENCIAL
DO SERVIDOR

PROPPG             4    PARCIAL                      40%
CPQ             4    PARCIAL                      40%
CPG             3    PARCIAL                      40%
CIT             2    PARCIAL                      40%

 

 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
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Referência: Processo nº 23282.018133/2022-32 SEI nº 0576068
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TABELA DE ATIVIDADES critérios de avaliação      

Atividade Produto esperado A B C D E

3 2 3 3 2 alta 18 15 16,7% SIM

3 2 3 3 2 alta 15 14 6,7% SIM

3 3 2 2 3 alta 15 13 13,3% SIM

1,50 2 média

(PROPPG) Participação em reuniões solicitadas por outras unidades 1 1 3 2 2 média 2,5 2 20,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

3 2 3 1 2 média 5 4 20,0% SIM

 (PROPPG) Elaborar plano de trabalho individual 3 2 3 2 3 alta 4 4 0,0% SIM

(PROPPG) Acompanhar plano de trabalho da Equipe 3 2 3 1 3 média 2 2 0,0% SIM

(PROPPG) Despachar processos da unidade PROPPG - baixa complexidade 1 1 3 1 1 baixa 3 2 33,3% SIM

(PROPPG) Despachar processos da unidade PROPPG - média complexidade 2 2 3 1 2 média 4 3 25,0% SIM

(PROPPG) Despachar processos da unidade PROPPG - alta complexidade 3 3 3 3 1 alta 5 4 20,0% SIM

(PROPPG) Atendimento - e-mail PROPPG 3 3 3 3 1 alta 1 0,5 50,0% SIM

(PROPPG) Atendimento - gtalk PROPPG 3 2 3 1 1 média 1 0,5 50,0% SIM

(PROPPG) Atendimento - telefônico 3 1 3 2 1 média 1 0,5 50,0% NÃO

(PROPPG) Atendimento presencial (sem agendamento) 3 1 3 1 1 média 2 2 0,0% NÃO

(PROPPG) Atendimento presencial  (agendamento) 3 1 3 3 1 média 2 2 0,0% NÃO

(PROPPG) Reuniões para articular parcerias com instituições/órgãos externos 2 3 3 2 2 média 5 4 20,0% SIM

(PROPPG) Realizar mapeamento organizacional da unidade 3 3 3 2 2 alta 14 12 14,3% SIM

3 2 3 2 2 média 12 10 16,7% SIM

3 3 3 2 3 alta 14 12 14,3% SIM

(PROPPG) Elaborar e atualizar normativos no âmbito da Proppg 2 3 3 2 2 média 5 4 20,0% SIM

(PROPPG) Analisar processos na unidade PROPPG/SEI- baixa complexidade 1 1 2 1 2 baixa 4 4 0,0% SIM

(PROPPG) Analisar processos na unidade PROPPG/SEI - média complexidade 1 1 3 1 2 média 6 6 0,0% SIM

(PROPPG) Analisar processos na unidade PROPPG/SEI - alta complexidade 3 3 3 2 2 alta 8 8 0,0% SIM

1 1 2 1 2 baixa 2 2 0,0% SIM

1 1 3 1 2 média 4 4 0,0% SIM

3 3 3 2 2 alta 6 6 0,0% SIM

(PROPPG) Enviar documentos para publicação no BS Publicização de documentos 1 1 1 1 2 baixa 0,5 0,5 0,0% SIM

TABELA DE ATIVIDADES DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E FAIXA DE COMPLEXIDADE - PROGRAMA DE GESTÃO 
2022/2023 Como é indicada a faixa de 

complexidade:Faixa de 
complexidade

Tempo 
presencial (em 

horas)

Tempo 
teletrabalho (em 

horas)

Ganho 
produtividade

Permite trabalho 
remoto 

(sim ou não)

média dos 
cinco 

critérios de 
complexidad
e avaliados

valor é 
arredondado 
conforme as 
normas da 

ABNT

a faixa será 
indicada 

conforme o 
valor 

arredondado(PROPPG) Apoio administrativo nas ações de planejamento de políticas 
institucionais no âmbito da pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica

Secretariar reuniões, providenciar atas, 
relatórios, encaminhamentos de 
informações e dados, apresentações

(PROPPG) Apoiar a gestão no estabelecimento de agendas com órgãos de 
fomento ligados à pesquisa, pós-graduação e Inovação Tecnológica

Secretariar reuniões, providenciar atas, 
relatórios, encaminhamentos de 
informações e dados, apresentações

(PROPPG) Apoio adminsitativo na eboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Treinamentos, reuniões, atas, 
relatórios, encaminhamentos e coleta 
de informações e dados, 
apresentações, instrução processual

Encaminhamento e resoluções de 
demandas

(PROPPG) Elaboração de notas técnicas e pareceres do Gabinete da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Instrução processual e minuta e 
parecer elaborado

(PROPPG) Acompanhamento de processos de aquisição de bens e serviços - 
Gestão e fiscalização de contratos 

Instrução processual, encaminhamento 
de informações, minuta de documento, 
reuniões, atas, relatórios

Elaboração e encaminhamento do 
plano de trabalho

Acompanhamento, orientações e feed 
backs

Encaminhamento de informações, 
despachos e resoluções de demandas

Encaminhamento de informações, 
despachos e resoluções de demandas

Encaminhamento de informações, 
despachos e resoluções de demandas

Orientações e informações aos 
usuários

Orientações e informações aos 
usuários

Orientações e informações aos 
usuários

Orientações e informações aos 
usuários

Orientações e informações aos 
usuários

Convite, reunião, ata, convênios, 
acordos, termos de cooperação, 
minutas
Coleta de dados e informações, 
reunião, ata, lista de presença, 
elaboração de planilha, instrução 
processual, mapeamento 
organizacional

(PROPPG) Realizar levantamentos de necessidades de tecnologia da informação e 
comunicação (PDTIC)

Coleta de dados e informações, 
reunião, ata, lista de presença, 
elaboração de planilha, instrução 
processual, mapeamento 
organizacional

(PROPPG) Realizar levantamentos de necessidades de desenvolvimento de pessoal 
(PDP)

Coleta de dados e informações, 
reunião, ata, lista de presença, 
elaboração de planilha, instrução 
processual, inclusão de dados no 
Portal SIPEC

Instrução processual e minuta de 
normativo
Ofícios, despachos, encaminhamentos 
de informações, resoluções de 
problemas
Ofícios, despachos, encaminhamentos 
de informações, resoluções de 
problemas
Ofícios, despachos, encaminhamentos 
de informações, resoluções de 
problemas

(PROPPG) Elaborar documentos no âmbito do Gabinete/Secretaria - baixa 
complexidade Ofício, despacho, minuta de portaria, 

manuais, planilhas, relatórios

(PROPPG) Elaborar documentos no âmbito do Gabinete/Secretaria - média 
complexidade Ofício, despacho, minuta de portaria, 

manuais, planilhas, relatórios

(PROPPG) Elaborar documentos no âmbito do Gabinete/Secretaria - alta 
complexidade Ofício, despacho, minuta de portaria, 

manuais, planilhas, relatórios
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(PROPPG) Elaboração de apresentações para finalidades diversas 1 2 3 3 2 média 8 6 25,0% SIM

3 3 3 2 2 alta 6 5 16,7% SIM

(PROPPG) Cadastrar informações e atualizar dados em planilhas eletrônicas 1 3 3 1 1 média 2 1 50,0% SIM

1 1 2 2 2 média 2 1 50,0% SIM

1 1 3 2 2 média 8 7 12,5% SIM

2 3 3 2 3 alta 15 12 20,0% SIM

2 2 2 1 2 média 3 2 33,3% SIM

(PROPPG) Cadastrar e acompanhar processos e demandas em planilha eletrônica 2 2 3 1 1 média 3 2 33,3% SIM

(PROPPG) Elaborar e atualizar Fluxo de processo da secretaria Fluxograma de atividade 2 2 3 2 3 média 10 8 20,0% SIM

(PROPPG) Digitalização de documentos da Pró-Reitoria (anos 2014 a 2017) Digitalização e arquivamento 1 1 2 1 3 média 20 18 10,0% NÃO

Publicização de compromissos 3 1 2 1 2 média 2 2 0,0% SIM

Controle e organização de agenda 3 1 2 1 2 média 1 1 0,0% SIM

(PROPPG) Secretariar reuniões (presenciais) 3 3 3 2 2 alta 20 19 5,0% NÃO

(PROPPG) Secretariar reuniões (remotas) 2 3 3 2 2 média 18 18 0,0% SIM

(PROPPG) Elaboração de atas de reuniões presenciais e remotas 2 3 3 2 2 média 15 14 6,7% SIM

(PROPPG) Cadastro de solicitação de reserva de espaço no sistema SISGEF 1 1 2 1 1 baixa 1 0,5 50,0% SIM

2 1 3 1 3 média 10 8 20,0% SIM

(PROPPG) Cadastrar aquisições de bens patrimoniais no SIPAC 1 1 2 1 2 baixa 1 0,5 50,0% SIM

(PROPPG) Cadastrar devoluções de bens patrimoniais no SIPAC 1 1 2 1 2 baixa 1 0,5 50,0% SIM

(PROPPG) Cadastrar aquisições de materiais de expediente no SIPAC 2 1 1 1 2 baixa 1 0,5 50,0% SIM

1 1 2 1 2 baixa 1 1 0,0% SIM

1 1 2 1 2 baixa 1 0,5 50,0% SIM

3 2 3 2 3 alta 2 2 0,0% SIM

(PROPPG) Cadastrar minuta de manifestação no e-Aud 1 3 3 1 2 média 2 1 50,0% SIM

1 2 2 1 2 média 1 1 0,0% SIM

(PROPPG) Atendimento presencial ao público interno ou externo da CPPG 2 2 3 1 1 média 1 1 0,0% NÃO

1 2 3 1 3 média 3 3 0,0% SIM

(PROPPG) Acompanhar SEI da CPPG, ter ciência do conteúdo e atualizar tabel
Controle interno dos processos 2 2 3 1 3 média 3 3 0,0% SIM

Conclusão da pré-pauta 2 3 3 1 1 média 4 4 0,0% SIM

1 1 3 1 2 média 3 3 0,0% NÃO

Divulgação de notícias, dados e 
informações

(PROPPG) Realizar estudos e discussões em grupo para amparar deliberações em 
processos

Reuniões, deliberações e resoluções 
de demandas

Otimização e armazenamento de 
informações institucionais

(PROPPG) Cadastrar e preencher formulário para avaliação de desempenho de 
servidor(a)

Receber e cadastrar formulário de 
avaliação do desempenho do 
servidor(a) em período específico, 
tramitação de processo

(PROPPG) Analisar informações por meio de planilha eletrônicas de baixa/média e 
alta complexidade

Otimização e armazenamento de 
informações institucionais

(PROPPG) Coletar e compilar informações para elaboração do relatório anual de 
gestão

Instrução processual, coleta, 
compilação e encaminhamento de 
informações e minuta do relatório de 
gestão

(PROPPG) Responder e acompanhar e-mail institucional da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação (proppg@unilab.edu.br)

Receber, ler e encaminhar demandas 
aos setores e ao Pró-reitor(a)

Controle, organização e atualização de 
processos

(PROPPG) Resgistrar informações na agenda de compromissos públicos 
(e_Agendas)

(PROPPG) Registrar compromissos internos e externos do Pró-reitor(a) no Google 
Agendas

Convite, convocação, gravação, 
encaminhamento de dados e 
informações, lista de presença e 
relatórios

Convite Google Meet, convocação, 
gravação, encaminhamento de dados e 
informações, lista de presença e 
relatórios

Registro dos participantes, dos 
encaminhamentos e das decisões 
tomadas na reunião

Garantia de reserva com antecedência 
de espaço nas dependências da Unilab 
com dia e hora agendados 

(PROPPG) Abrir processo no SEI e no SCDP para solicitações de diárias e passagens 
nacionais e internacionais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - Recurso 
Unilab

Instrução processual, cadastro de 
solicitação no SCDP, prestação de 
contas

Recebimento de bens patrimoniais do 
setor de patrimônio

Devolução de bens patrimoniais ao 
setor de patrimônio

Recebimento e distribuição de 
materiais de expediente recebido pela 
almoxarifado

(PROPPG) Coletar informações e Atualizar tabela de férias dos servidores da 
unidade

Incluir e alterar as férias dos servidores 
em tabela específica

(PROPPG) Atualizar documentos da unidade no Google Drive - Armazenamento e 
arquivamento de informações

Incluir documentos no Drive do e-mail 
da unidade

(PROPPG) Solicitar informações das coordenações para cadastro de resposta no e-
Aud 

Coleta de informações, cadastro de 
minuta de manifestação

Resposta às recomendações da 
Auditoria Interna

(PROPPG) Inclusão de informações e dados dos estagiários remunerados e 
supervisionados em planilha específica

Controle, organização e 
acompanhamento dos estágios

Atendimento à demanda solicitada pelo 
público interno ou externo da CPPG

(PROPPG) Acompanhar, ler e responder aos e-mails do correio institucional 
da CPPG; Acompanhar e responder a todas as 

mensagens

 (PROPPG) Preparar pré-pauta de reuniões mensais

(PROPPG) Reunião com o pró-reitor para definição de pautas a serem 
discutidas na próxima reunião, relatorias e outras demandas referentes à 
Câmara 

Presença na reunião com a indicação 
de encaminhamento de todas as 
demandas
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Conclusão da pauta 2 3 3 2 1 média 4 4 0,0% SIM

Pareceres anexos aos processos 1 2 2 1 1 baixa 2 2 0,0% SIM

Envio de concocação 2 3 3 2 1 média 2 2 0,0% SIM

(PROPPG) Reservar sala para videoconferência para reuniões da Câmara 1 2 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0,0% SIM

Confirmação de demanda pela DTI 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0,0% SIM

1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0,0% SIM

(PROPPG) Presenciar reuniões mensais programadas da CPPG 2 1 3 2 2 média 7 7 0,0% NÃO

(PROPPG) Presenciar reuniões mensais não-programadas da CPPG Participação da reunião 2 1 3 2 3 média 7 7 0,0% NÃO

3 3 3 2 1 média 8 8 0,0% SIM

Decisões redigidas 3 3 3 2 1 média 8 8 0,0% SIM

2 1 3 1 1 média 3 3 0,0% SIM

Controle de informações internas 2 2 3 2 1 média 4 4 0,0% SIM

2 3 1 3 2 média 2 2 0,0% SIM

2 2 2 2 3 média 4 4 0,0% SIM

(PROPPG) Organização das mensagens de e-mail recebidas e enviadas 1 1 1 1 2 baixa 2 2 0,0% SIM

(PROPPG) Atualização do sítio eletrônico da Câmara 2 3 3 1 1 média 4 4 0,0% SIM

2 2 1 1 3 média 5 5 0,0% SIM

2 2 2 1 2 média 5 5 0,0% SIM

(PROPPG) Elaborar planilhas e relatórios. 2 2 3 2 1 média 5 5 0,0% SIM

2 1 2 1 2 média 5 5 0,0% SIM

Validação/Implantação de bolsa 2 1 2 1 2 média 5 5 0,0% SIM

Controle interno de processos 2 1 1 1 3 média 5 5 0,0% SIM

(PROPPG) Abrir processos SEI para pagamentos de bolsas da cota Unilab Pagamento de bolsas 2 1 3 1 1 média 7 7 0,0% SIM

Pagamento de bolsas 2 1 3 1 1 média 2 2 0,0% SIM

Validação para implantação de bolsa 1 1 1 1 2 baixa 1 1 0,0% SIM

Controle interno de bolsas 2 2 3 2 2 média 3 3 0,0% SIM

Tramitação para utilização do recurso 2 2 3 1 2 média 8 8 0,0% SIM

Dotação e empenhos emitidos 2 1 2 1 3 média 12 12 0,0% SIM

Planejamento e Execução financeira 3 3 3 1 1 média 12 12 0,0% SIM

Execução financeira 3 3 3 1 1 média 12 12 0,0% SIM

Tramitação para pagamento do recurso 3 2 2 1 2 média 5 5 0,0% SIM

Normas e regulamentações atualizadas 3 2 1 1 3 média 5 5 0,0% SIM

(PROPPG) Preparar pauta e resumos de processos para a reunião

(PROPPG) Encaminhar informe de designação de relatoria de processos e 
acompanhar retorno dos documentos com reenvio de solicitações de 
cumprimento da demanda

(PROPPG) Redigir convocação e preparar e-mail com documentos e 
processos e, logo após, enviar aos conselheiros

Sala de videoconferência reservada 
para reunião da CPPG

(PROPPG) Solicitação à DTI do estabelecimento da conexão para 
videoconferência nos dias de reuniões

(PROPPG) Solicitar empréstimo de gravador à Prefeitura de Liberdade via 
processo

Confirmação de demanda pela 
Prefeitura de Liberdade

Secretariado da reunião realizado de 
forma eficiente e tempestiva

(PROPPG) Redigir ata de reunião mensal da CPPG, enviar para apreciação da 
chefia imediata e inserir no SEI para coleta de assinaturas digitais Ata de reunião redigida e inserida no 

SEI para coleta de assinaturas

(PROPPG) Redigir decisões de reunião mensal da CPPG

(PROPPG) Organização de documentos correntes e permanentes do CPPG Organização de documentos de forma 
eficiente

(PROPPG) Produção de planilhas de acompanhamento e de controle de 
ações do setor

(PROPPG) Redigir despachos, ofícios e outros documentos no SEI da CPPG Documento redigido e pronto para 
assinatura

(PROPPG) Apoio à Secretaria Executiva do Gabinete da PROPPG nas 
demandas administrativas 

Demanda concluída de forma eficiente 
e tempestiva

Organização das mensagens 
facilitando o acesso e recuperação da 
informação

Documentos e textos preparados e 
enviados para publicação

(PROPPG) Ler e responder e acompanhar os e-mails referentes a assuntos 
financeiros da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Acompanhar e responder a todas as 
mensagens

(PROPPG) Redigir textos; formatar e digitar documentos: elaborar 
despachos, ofícios e documentos diversos.

Documentos prontos para continuidade 
de procedimentos

Documentos elaborados servindo como 
ferramenta de controle e 
acompanhamento

(PROPPG) Mapear, atualizar e desenhar fluxos processuais da PROPPG e 
suas sub-unidades

Organização e melhoria dos fluxos 
processuais internos 

(PROPPG) Analisar documentação e acompanhar processos SEI de 
solicitação para implantação de bolsas (cota Unilab)

(PROPPG) Controlar processos SEI referentes a bolsas de pós-graduação da 
cota Unilab

(PROPPG) Abrir processos SEI para pagamentos de bolsas de iniciação 
científica da Unilab

(PROPPG) Analisar documentação e acompanhar processos SEI de 
solicitação para implantação de bolsas CAPES no SCBA 

(PROPPG) Produzir, alimentar e acompanhar planilhas de controle de bolsas 
de pós-graduação

(PROPPG) Acompanhar liberação do recurso PROAP/CAPES para Unilab 
(solicitar plano de trabalho dos Programas de Pós-Graduação, compilar 
informações, solicitar à CAPES aprovação do plano)
(PROPPG) Abrir processos SEI para solicitação de dotação orçamentária e 
empenho referentes ao recurso PROAP/CAPES e acompanhamento dos 
trâmites
(PROPPG) Orientar programas de pós graduação no planejamento e 
execução do recurso do PROAP

(PROPPG) Reunir-se com docentes ou discentes para orientação sobre 
solicitação de recurso do PROAP

(PROPPG) Acompanhar, analisar e providenciar trâmites necessários nos 
processos SEI de solicitação de execução do recurso PROAP/CAPES

(PROPPG) Acompanhar normas e regulamentações da Capes referente ao 
recurso PROAP

29

Boletim de Serviço Unilab Extra Nº 79 - 21 Nov 2022



Normas e regulamentações atualizadas 3 3 3 1 1 média 5 5 0,0% SIM

Cadastro de solicitação no SCDP 2 1 2 1 3 média 1 1 0,0% SIM

2 2 2 1 2 média 5 5 0,0% SIM

Controle interno do recurso 2 2 2 2 2 média 3 3 0,0% SIM

Dotação e empenhos emitidos 2 1 2 1 3 média 8 8 0,0% SIM

(PROPPG) Participar de comissões diversas 2 1 3 2 2 média 8 8 0,0% SIM

Dotação e empenhos emitidos 2 1 2 1 3 média 2 2 0,0% SIM

2 1 3 2 2 média 2 2 0,0% SIM

Controle de informações internas 1 1 1 1 3 baixa 2 2 0,0% SIM

(PROPPG) Realizar inventário de bens patrimoniais da unidade
Relatório de bens patrimoniais 1 1 1 1 1 baixa 8 0 0,0% NÃO

Emissão de relatório 3 3 1 2 1 média 8 0 0,0% NÃO

Minuta de Edital Pibic 3 3 3 2 2 alta 6 5 16,7% SIM

Minuta de Edital Pibit 3 3 3 2 2 alta 6 5 16,7% SIM

Minuta de Edital de Fluxo Contínuo 3 3 3 2 2 alta 6 5 16,7% SIM

3 1 2 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

3 1 2 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Publicação e divulgação  do Edital Pibit no site da PROPPG 3 1 2 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

3 2 2 1 1 média 2,5 2 20,0% SIM

3 2 2 1 1 média 2,5 2 20,0% SIM

3 2 3 1 1 média 3 3 0,0% SIM

3 2 3 1 1 média 1 1 0,0% SIM

Controle interno das informações 3 3 3 1 2 média 3 2 33,3% SIM

Controle interno das informações 3 3 3 1 2 média 1,5 1 33,3% SIM

3 2 3 1 2 média 4 4 0,0% SIM

3 2 3 1 2 média 2 2 0,0% SIM

3 1 3 1 2 média 2,5 2 20,0% SIM

3 1 3 1 2 média 2,5 2 20,0% SIM

2 1 3 1 2 média 1 1 0,0% SIM

2 1 3 1 2 média 1 1 0,0% SIM

2 1 3 1 1 média 4,5 4 11,1% SIM

2 1 3 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG) Atualizar Manual de Orientação para Uso do Proap 

(PROPPG) Solicitações de passagens e diárias no SEI e no SCDP, referentes 
ao recurso PROAP/CAPES.

(PROPPG) Acompanhar prestação de contas do recurso PROAP/CAPES 
creditado ao solicitante 

Prestação de contas da utilização do 
recurso

(PROPPG) Produzir, alimentar e acompanhar planilhas de controle do 
recurso PROAP/CAPES

(PROPPG) Abrir processos SEI para solicitação de dotação orçamentária e 
empenho referentes às bolsas de pós-graduação de cota Unilab e 
acompanhamento dos trâmites

Encaminhamento e resoluções de 
demandas

(PROPPG) Abrir processos SEI para solicitação de dotação orçamentária e 
empenho referentes às bolsas de iniciação científica da Unilab e 
acompanhamento dos trâmites

(PROPPG) Participar da organização da Semana Universitária Encaminhamento e resoluções de 
demandas

(PROPPG) Digitalizar documentos diversos

(PROPPG) Coletar e compilar informações dos recursos financeiros da PROPPG para 
a elaboração do relatório anual de gestão da unidade.

(PROPPG/CPQ) Elaboração de minuta de Edital referente ao Pibic - 
Funcap/Fapesb/CNPq/Unilab e seu encaminhamento à CLIC

(PROPPG/CPQ) Elaboração de minuta de Edital referente ao Pibiti e seu 
encaminhamento à CLIC

(PROPPG/CPQ) Elaboração da minuta de Edital do Fluxo Contínuo e seu 
encaminhamento à CAPP

(PROPPG/CPQ) Publicação e divulgação do Edital Pibic - 
Funcap/Fapesb/CNPq/Unilab no site da PROPPG

Ampla divulgação e publicização da 
normativa no site, alcançando maior 
número de usuários

(PROPPG/CPQ) Publicação e divulgação do Edital Do Fluxo Contínuo no site 
da PROPPG

Ampla divulgação e publicização da 
normativa no site, alcançando maior 
número de usuários
Ampla divulgação e publicização da 
normativa no site, alcançando maior 
número de usuários

(PROPPG/CPQ) Elaboração e publicação de documentos referentes às fases 
do processo de seleção regido pelo Edital Pibic

Ampla divulgação e publicização dos 
resultados das fases dos processo de 
seleção no site, alcançando maior 
número de usuários

(PROPPG/CPQ) Elaboração e publicação de documentos referentes às fases 
do processo de seleção regido pelo Edital Pibiti

Ampla divulgação e publicização dos 
resultados das fases dos processo de 
seleção no site, alcançando maior 
número de usuários

(PROPPG/CPQ) Download dos projetos e arquivos inscritos no Edital Pibic e 
encaminhamento para avaliação da CLIC

Entrega à CLIC de todos os 
documentos para avaliação

(PROPPG/CPQ) Download dos projetos e arquivos inscritos no Edital Pibiti e 
encaminhamento para avaliação da CLIC

Entrega à CLIC de todos os 
documentos para avaliação

(PROPPG/CPQ) Criação e preenchimento de planilhas com informações dos 
projetos submetidos no Edital Pibic

(PROPPG/CPQ) Criação e preenchimento de planilhas com informações dos 
projetos submetidos no Edital Pibiti

(PROPPG/CPQ) Cadastramento, no sistema interno, dos projetos submetidos 
ao Edital Pibic

Conclusão do registro de todos os 
projetos submetidos

(PROPPG/CPQ) Cadastramento, no sistema interno, dos projetos submetidos 
ao Edital Pibiti

Conclusão do registro de todos os 
projetos submetidos

(PROPPG/CPQ) Lançamento, no sistema interno, das informações referentes 
às fases do processo seletivo regido pelo Edital Pibic

Atualização dos dados referentes às 
fases do processo seletivo no sistema 
interno

(PROPPG/CPQ) Lançamento, no sistema interno, das informações referentes 
às fases do processo seletivo regido pelo Edital Pibiti

Atualização dos dados referentes às 
fases do processo seletivo no sistema 
interno

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento de interposição de recursos à homologação 
parcial das inscrições do Edital Pibic

Conclusão do processo de recebimento 
e análise de recursos 

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento de interposição de recursos à homologação 
parcial das inscrições do Edital Pibti

Conclusão do processo de recebimento 
e análise de recursos 

(PROPPG/CPQ) Distribuição dos projetos do Pibic homologados para 
avaliação externa

Garantia de que todos os projetos 
homologados sejam enviados para 
avaliação externa

(PROPPG/CPQ) Distribuição dos projetos do Pibiti homologados para 
avaliação externa

Garantia de que todos os projetos 
homologados sejam enviados para 
avaliação externa
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3 2 3 2 3 alta 5 4 20,0% SIM

3 2 3 2 3 alta 5 4 20,0% SIM

2 1 3 1 2 média 1 1 0,0% SIM

2 1 3 1 2 média 1 1 0,0% SIM

2 2 3 1 2 média 7 5 28,6% SIM

3 1 3 1 2 média 12 10 16,7% SIM

3 1 3 1 2 média 6 5 16,7% SIM

3 1 3 1 1 média 15 0 0,0% NÃO

(PROPPG/CPQ) Implementação de bolsas Funcap - Edital Pibic 3 2 3 1 2 média 12 10 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ) Implementação de bolsas CNPq - Edital Pibic 3 2 3 1 2 média 12 10 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ) Implementação de bolsas Fapesb - Edital Pibic 3 2 3 1 2 média 14 12 14,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Implementação de bolsas Unilab - Edital Pibic 3 2 3 1 2 média 12 10 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ) Implementação de bolsas CNPq - Edital Pibiti 3 2 3 1 2 média 6 5 16,7% SIM

3 1 3 1 2 média 6 5 16,7% SIM

3 2 3 1 1 média 4,5 4 11,1% SIM

3 2 3 1 2 média 5 4 20,0% SIM

3 2 3 1 2 média 4,5 4 11,1% SIM

Controle interno das informações 3 1 3 1 2 média 4 3 25,0% SIM

3 1 3 1 2 média 4 4 0,0% SIM

Controle interno das informações 2 1 3 1 2 média 3,5 3 14,3% SIM

Controle interno das informações 2 1 3 1 2 média 1,5 1 33,3% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

3 2 3 2 2 média 10 8 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ) Atendimentos aos usuários internos e externos 2 2 2 2 3 média 8 7 12,5% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 10 8 20,0% SIM

3 3 3 2 2 alta 7 6 14,3% SIM

2 3 3 1 1 média 4 4 0,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 6 5 16,7% SIM

3 3 3 3 3 alta 12 10 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento do processo de avaliaçao externa dos 
projetos do Pibic homologados

Garantia de que todos os projetos 
homologados sejam efetivamente 
avaliados

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento do processo de avaliaçao externa dos 
projetos do Pibiti homologados

Garantia de que todos os projetos 
homologados sejam efetivamente 
avaliados

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento de interposição de recursos à classificação 
preliminar dos projetos de pesquisa avaliados do Edital Pibic

Conclusão do processo de recebimento 
e análise de recursos

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento de interposição de recursos à classificação 
preliminar dos projetos de pesquisa avaliados do Edital Pibiti

Conclusão do processo de recebimento 
e análise de recursos

(PROPPG/CPQ) Envio de e-mail de forma personalizada para os orientadores 
com a notificação de solicitação de indicação de bolsista

Notificação individual de todos os 
orientadores para indicação de bolsista

(PROPPG/CPQ) Recebimento e análise das documentações de projetos Pibic 
via e-mail

Garantia de que todos os documentos 
recebidos estejam em conformidade 
com as disposições do Edital

(PROPPG/CPQ) Recebimento e análise das documentações de projetos Pibiti 
via e-mail

Garantia de que todos os documentos 
recebidos estejam em conformidade 
com as disposições do Edital

(PROPPG/CPQ) Recebimento presencial, via agendamento, das 
documentações de projetos Funcap (Edital Pibic)

Conferência e organização das 
documentações a serem enviadas à 
Funcap

Implementação das bolsas Funcap nos 
diversos sistemas

Implementação das bolsas CNPq nos 
diversos sistemas

Implementação das bolsas Fapesb nos 
diversos sistemas

Implementação das bolsas Unilab nos 
diversos sistemas

Implementação das bolsas CNPq/Pibit 
nos diversos sistemas

(PROPPG/CPQ) Abertura de processo e alimentação de dados no SEI para 
controle de documentações referentes à Fapesb

Controle interno das documentações 
relacionadas à Fapesb

(PROPPG/CPQ) Substituição de bolsistas e cadastro/atualização de 
voluntários

Conclusão da atualização dos dados 
dos alunos bolsistas e do cadastro de 
voluntários 

(PROPPG/CPQ) Cadastro e atualização de informações referentes aos 
coordenadores/orientadores e membros de projetos de pesquisa no sistema 
interno

Conclusão do registro de todos os 
membros da equipe executora do 
projeto no sistema interno

(PROPPG/CPQ) Atualização de informações referentes aos projetos de 
pesquisa no sistema interno (suspensão, cancelamento, prorrogação, etc.)

Conclusão da atualização de dados 
dos projetos

(PROPPG/CPQ)  Manter atualizadas as planilhas de controle interno 
relacionadas aos bolsistas e orientadores

(PROPPG/CPQ) Atualização de informações referentes aos projetos/bolsistas 
no Módulo de Pesquisa do Sigaa

Atualização do Módulo de Pesquisa no 
Sigaa

(PROPPG/CPQ) Download e organização, no OwnClud, de arquivos recebidos 
referentes aos projetos cadastrados no Edital Pibic

(PROPPG/CPQ) Download e organização, no OwnClud, de arquivos recebidos 
referentes aos projetos cadastrados no Edital Pibiti

(PROPPG/CPQ) Auxilio na elaboração do relatório institucional do Programa 
de Iniciação Científica - Fapesb

Conclusão do relatório institucional do 
Programa de Iniciação Científica - 
Fapesb

(PROPPG/CPQ) Auxilio na elaboração do relatório institucional do Programa 
de Iniciação - Funcap

Conclusão do relatório institucional do 
Programa de Iniciação Científica - 
Funcap

(PROPPG/CPQ) Auxilio na elaboração do relatório institucional do Programa 
de Iniciação - CNPq

Conclusão do relatório institucional do 
Programa de Iniciação Científica - 
CNPq

(PROPPG/CPQ) Apoio administrativo junto às demandas referentes à 
implementação das Bolsas de Iniciação Científica na CPQ

Tornar mais eficiente as atividades 
administrativas

Atendimentos das demandas dos 
usuários, orientações, retirada de 
dúvidas, 

(PROPPG/CPQ) Elaboração de pareceres a respeito da pesquisa em âmbito 
institucional, conforme solicitações da Coordenação de Pesquisa

Conclusão de todos os pareceres 
solicitados sobre pesquisa na 
Universidade

(PROPPG/CPQ) Elaboração e/ou revisão de normativas internas referentes à 
Pesquisa na Unilab

Conclusão do processo de elaboração 
e/ou revisão de normativas internas

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento dos trabalhos do Encontro Institucional de 
Iniciação Científica da Unilab

Finalização de forma efetiva do 
gerenciamento dos trabalhos

(PROPPG/CPQ) Levantamento dos discentes que deverão apresentar 
trabalhos no Encontro Institucional de Iniciação Científica da Unilab

Relação de alunos que deverão 
apresentar trabalho na Semana 
Universitário

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento dos trabalhos submetidos no Sistema do 
Encontro Institucional de Iniciação Científica da Unilab

Controle interno dos trabalhos que 
serão apresentados

(PROPPG/CPQ) Análise dos trabalhos submetidos ao Encontro Institucional 
de Iniciação Científica da Unilab e, se necessário, solicitação de resolução de 
pendências

Observancia dos trabalhos que estão 
em conformidade com as normas
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1 2 2 2 1 média 5 4 20,0% SIM

3 3 3 2 2 alta 5 4 20,0% SIM

Conclusão do relatório anual de gestão 3 3 3 2 2 alta 10 8 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ) Participação de reuniões (programadas) 1 1 3 2 2 média 2,5 2 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ) Participação de reuniões (não programadas) 2 2 3 2 3 média 2,5 2 20,0% SIM

3 2 3 2 3 alta 6 4 33,3% SIM

2 2 2 1 3 média 7 6 14,3% SIM

3 3 3 1 3 alta 12 10 16,7% SIM

Indicação de relatoria 1 2 2 1 1 baixa 7 5 28,6% SIM

3 3 3 2 3 alta 10 8 20,0% SIM

3 3 3 1 3 alta 10 8 20,0% SIM

3 3 3 1 3 alta 10 8 20,0% SIM

2 1 2 1 2 média 6 4 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Elaborar atas das reuniões do CEP/UNILAB 3 3 3 1 2 média 10 8 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ) Agendar e encaminhar convites das reuniões da CLIC 3 3 3 1 1 média 5 4 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ) Elaborar atas das reuniões da CLIC 3 3 3 1 2 média 10 8 20,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

Conclusão de relatórios semestrais 3 3 3 2 2 alta 12 10 16,7% SIM

3 2 3 3 2 alta 6 4 33,3% SIM

3 2 3 2 3 alta 12 10 16,7% SIM

3 3 2 2 3 alta 8 6 25,0% SIM

Realização das ações de capacitação 3 3 2 1 2 média 6 4 33,3% SIM

Entrega das declarações solicitadas 2 2 2 1 1 média 5 4 20,0% SIM

Entrega das declarações solicitadas 2 2 2 1 1 média 4 3 25,0% SIM

Homologação das inscrições 3 3 3 3 2 alta 8 6 25,0% SIM

3 2 3 3 2 alta 8 6 25,0% SIM

3 2 3 2 3 alta 12 10 16,7% SIM

2 2 2 1 3 média 2,5 2 20,0% SIM

2 1 2 1 2 média 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Envio de convite aos avaliadores para o Encontro 
Institucional de Iniciação Científica da Unilab

Consolidação de lista de avaliadores 
convidados para o Encontro de IC

(PROPPG/CPQ) Indicação de trabalhos para avaliação externa do Encontro 
Institucional de Iniciação Científica da Unilab

Indicação de todos os trabalhos para 
avaliação externa

(PROPPG/CPQ) Auxílio na elaboração do relatório anual de gestão da 
unidade

Comunicação e atualização das 
demandas esperadas 

Atendimento das demandas não 
programadas

(PROPPG/CPQ) Participação de reuniões de Grupos de Trabalho, Comissões 
ou Comitês

Cumprir com as atividades previstas 
pelo GT/Comissão/Comitê

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento de processos administrativos no SEI, 
encaminhados à unidade CPQ 

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

(PROPPG/CPQ)  Realizar checagem documental dos projetos de pesquisa 
submetidos ao CEP/UNILAB

Garantia de que todos os documentos 
recebidos estejam em conformidade 
com as disposições das normas legais

(PROPPG/CPQ) Encaminhar protocolos de pesquisa com a documentação 
aprovada para apreciação ética pelos membros do CEP/UNILAB

(PROPPG/CPQ) Analisar e responder as demandas encaminhadas aos e-mails 
institucionais do CEP/UNILAB e da CLIC

Atendimento de todas as demandas 
recebidas via e-mail institucional

(PROPPG/CPQ) Analisar e responder os processos encaminhados à unidade 
do CEP/UNILAB no SEI

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

(PROPPG/CPQ) Analisar e responder os processos encaminhados à unidade 
da CLIC no SEI

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

(PROPPG/CPQ) Agendar e encaminhar convites das reuniões do CEP/UNILAB Conclusão de todos os agendamentos 
e envios de convites necessários

Registro dos acontecimentos das 
reuniões, finalizando o documento e 
enviado-o para conhecimento e 
assinatura dos membros do CEP

Conclusão de todos os agendamentos 
e envios de convites necessários

Registro dos acontecimentos das 
reuniões, finalizando o documento e 
enviado-o para conhecimento e 
assinatura dos membros da CLIC

(PROPPG/CPQ) Apoio na elaboração de pareceres e documentos relativos 
aos trabalhos da Comissão de Implantação de Infraestrutura Laboratorial 
Multiusuário de Pesquisa da UNILAB

Conclusão do parecer/documento 
solicitado

(PROPPG/CPQ) Elaborar relatórios semestrais a respeito do funcionamento 
e da atuação do CEP/Unilab

(PROPPG/CPQ) Organizar as ações educativas do CEP/Unilab direcionadas 
para a comunidade interna e externa

Realização das ações educativas 
planejadas

(PROPPG/CPQ) Realizar atendimentos a respeito de dúvidas sobre a 
documentação solicitada para submissão de projetos de pesquisa ao 
CEP/Unilab

Resolução das dúvidas acerca da 
documentação

(PROPPG/CPQ) Elaboração do plano anual de capacitação do colegiado do 
CEP/Unilab

Conclusão do plano anual de 
capacitação

(PROPPG/CPQ)  Apoio administrativo nas ações do plano anual de 
capacitação do colegiado do CEP/Unilab

(PROPPG/CPQ) Elaboração de declarações a respeito da participação de 
membros dos colegiados do CEP/Unilab

(PROPPG/CPQ) Elaboração de declarações a respeito da participação de 
membros dos colegiados da CLIC 

(PROPPG/CPQ) Auxilio aos membros da CLIC na homologação das propostas 
submetidas aos Editais de Iniciação Científica da Unilab

(PROPPG/CPQ)  Auxilio aos membros da CLIC na avaliação das Fichas de 
Qualificação do Orientador das propostas submetidas aos Editais de 
Iniciação Científica da Unilab

Avaliação das Fichas de Qualificação 
do Orientador

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento e atendimento aos usuários por meio do 
e-mail pesquisafluxocontinuo@unilab.edu.br e em outros canais

Atendimento das demandas com 
encaminhamento de informações, 
dados e documentos; resoluções de 
problemas e orientações aos usuários

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento de processos administrativos no SEI, 
encaminhados às unidades CPQ e CAPP 

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

(PROPPG/CPQ) Agendamentos de reuniões e encaminhamento de convites e 
elaborarações das reuniões da CAPP

Conclusão de todos os agendamentos 
e envios de convites necessários
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(PROPPG/CPQ) Elaborarações das atas das reuniões da CAPP 3 3 3 1 2 média 8 6 25,0% SIM

3 2 3 2 3 alta 7 6 14,3% SIM

3 2 3 1 2 média 3 2 33,3% SIM

3 2 3 1 1 média 6 5 16,7% SIM

2 2 2 1 1 média 2,5 2 20,0% SIM

2 2 2 1 1 média 6 5 16,7% SIM

3 2 3 2 3 alta 7 6 14,3% SIM

Entrega das declarações solicitadas 2 2 2 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

Entrega das declarações solicitadas 2 2 2 1 1 média 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Apoio administrativo nas atividades refentes ao Pibic/Pibiti 3 3 3 2 3 alta 5 4 20,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 12 10 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ) Acompanhamento e orientação aos estagiários 3 3 3 2 3 alta 6 5 16,7% SIM

2 2 1 2 2 média 7 6 14,3% SIM

2 2 1 2 2 média 7 6 14,3% SIM

3 3 2 3 3 alta 6 4 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ) Gerar e enviar folha de pagamento dos bolsistas Unilab 3 1 2 1 3 média 1 1 0,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 12 10 16,7% SIM

2 2 2 1 3 média 6 5 16,7% SIM

2 2 2 1 3 média 6 5 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atendimentos aos usuários internos e externos 2 2 2 2 3 média 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Participar de reuniões (programadas) 1 1 3 2 2 média 2,5 2 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Participar de reuniões (não programadas) 2 2 3 2 3 média 2,5 2 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento e orientação dos estagiários 3 3 3 2 3 alta 2 2 0,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 6 5 16,7% SIM

3 3 3 2 3 alta 6 5 16,7% SIM

3 2 3 2 3 alta 14 12 14,3% SIM

3 2 3 2 3 alta 14 12 14,3% SIM

3 2 3 2 3 alta 14 12 14,3% SIM

3 2 3 2 3 alta 14 12 14,3% SIM

Registro dos acontecimentos das 
reuniões, finalizando o documento e 
enviando-o para conhecimento e 
assinatura dos membros da CAPP

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento do processo de cadastro de projetos junto 
ao fluxo contínuo (análise de documentos, envio para análise na CAPP, 
retorno do parecer ao coordenador e cadastro no sistema interno) 

Garantia de que o processo de 
cadastro seja concluído com eficiência 
e em consonância com as normas da 
Unilab

(PROPPG/CPQ) Atualização de informações referentes aos projetos de 
pesquisa do Fluxo Contínuo cadastrados no sistema interno (suspensão, 
cancelamento ou prorrogação de projeto/ registro de novos dados dos 
coordenadores e colaboradores/ cadastro de voluntários e registro de novas 
informações suas) 

Conclusão da atualização de dados 
dos projetos

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento do processo de solicitação, recebimento e 
conferência de documentos referentes à execução de projetos cadastrados 
no Fluxo Contínuo, a saber: Relatório Técnico Parcial e Relatório Técnico 
Final

Prevenir a pendência da entrega dos 
documentos devidos, contribuindo para 
a manutenção da regularização dos 
coordenadores junto à CPQ

(PROPPG/CPQ) (PROPPG/CPQ) Gerenciamento do processo de 
encaminhamento de relatórios técnicos de projetos já cadastrados no Fluxo 
Contínuo para avaliação da CAPP

Envio do projeto para um avaliador da 
CAPP, selecionado de acordo com a 
grande área do projeto

(PROPPG/CPQ) Gerenciamento do processo de solicitação, recebimento e 
conferência  de documentos referentes às atividades de voluntários em 
projetos cadastrados no Fluxo Contínuo, a saber: Folha de Frequência, 
Relatório Parcial de Atividades, Relatório Final de Atividades, Solicitação de 
Desligamento e Avaliação de Desempenho

Prevenir a pendência da entrega dos 
documentos devidos, contribuindo para 
a manutenção da regularização dos 
coordenadores e voluntários junto à 
CPQ

(PROPPG/CPQ) Ação junto ao processo de regularização de pendências 
referentes ao recebimento de documentos de execução dos projetos 
cadastrados no Fluxo Contínuo dos últimos três anos

Efetivação da conferência de 
pendências de cada projeto, com o 
resgate de seu histórico, cobrança de 
documentos e registro de seu 
recebimento posterior

(PROPPG/CPQ) Elaboração de declarações que atestem a avaliação ad hoc 
de projetos a serem cadastrados no Fluxo Contínuo

(PROPPG/CPQ) Elaboração de declarações que atestem a participação de 
colaboradores externos em projetos cadastrados no Fluxo Contínuo

Atender às demandas solicitadas pela 
chefia

(PROPPG/CPQ) Fazer o acompanhamento do e-mail do Pibic, dando os 
encaminhamentos necessários

Atendimento de todas as demandas 
recebidas via e-mail institucional

Atendimento das demandas solicitadas 
pelos estagiários

(PROPPG/CPQ) Recebimento e encaminhamento dos relatórios parciais dos 
bolsistas à CLIC

Garantia de que todos os relatórios 
parciais foram entregues

(PROPPG/CPQ) Recebimento e encaminhamento dos relatórios finais dos 
bolsistas à CLIC

Garantia de que todos os relatórios 
finais foram entregues

(PROPPG/CPQ) Orientar os bolsistas e orientadores sobre assuntos 
relacionados aos projetos de pesquisas

Atendimento de forma eficiente das 
demandas solicitadas pelos bolsistas e 
orientadores
Garantia de que a informação sobre a 
folha de pagamento foi enviada ao 
setor responsável 

(PROPPG/CPQ/SEAP) Ler e responder as demandas que chegam ao e-mail 
institucional: PIBIC

Atendimento de todas as demandas 
recebidas via e-mail institucional

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de processos administrativos no 
SEI, encaminhados à unidade SEAP

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de processos administrativos no 
SEI, encaminhados à unidade CPQ

Controle interno dos processos e seu 
atendimento

Atendimentos de todas as demandas 
dos usuários

Comunicação e atualização das 
demandas esperadas 

Atendimento das demandas não 
programadas

Atendimento das demandas solicitadas 
pelos estagiários

(PROPPG/CPQ/SEAP) Elaboração e/ou revisão de normativas internas 
referentes à Pesquisa na Unilab

Conclusção do processo de elaboração 
e/ou revisão de normativas internas

(PROPPG/CPQ/SEAP) Elaboração de minutas de Editais referentes à Iniciação 
Científica na Unilab e às Áreas Temáticas de Pesquisa.

Minutas de Iniciação Científica e de 
Áreas Temáticas de Pesquisa 
finalizadas à tempo

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de implementação de bolsas de 
Iniciação Científica - Fapesb

Controle interno da implementação de 
bolsas de Iniciação Científica - Fapesb

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de implementação de bolsas de 
Iniciação Científica - Funcap

Controle interno da implementação de 
bolsas de Iniciação Científica - Funcap

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de implementação de bolsas de 
Iniciação Científica - CNPq

Controle interno da implementação de 
bolsas de Iniciação Científica - CNPq

(PROPPG/CPQ/SEAP) Acompanhamento de implementação de bolsas de 
Iniciação Científica - Unilab

Controle interno da implementação de 
bolsas de Iniciação Científica - Unilab
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3 3 3 2 2 alta 1 1 0,0% SIM

2 1 3 1 3 média 8 6 25,0% SIM

3 2 3 1 2 média 4 2 50,0% SIM

3 2 3 1 2 média 2 1 50,0% SIM

3 2 3 1 2 média 2 1 50,0% SIM

3 1 3 1 2 média 2 1 50,0% SIM

3 1 3 1 2 média 4 2 50,0% SIM

3 1 3 1 2 média 4 2 50,0% SIM

2 1 3 1 2 média 4 2 50,0% SIM

3 1 3 1 2 média 4 2 50,0% SIM

3 1 3 1 2 média 1 1 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Auxilio na elaboração do relatório anual de gestão da uConclusão do relatório anual de gestão 3 3 3 2 2 alta 5 4 20,0% SIM

Realização do Encontro 3 2 3 3 2 alta 6 5 16,7% SIM

3 3 3 1 1 média 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Realizar análise de relatórios de pós-graduação Relatório de cursos 3 3 3 2 3 alta 4 4 0,0% SIM

3 3 1 3 2 média 4 4 0,0% SIM

3 3 3 1 3 alta 4 4 0,0% SIM

2 2 2 1 3 média 3 3 0,0% SIM

3 2 2 1 3 média 0 4 #DIV/0! SIM

3 3 3 3 3 alta 4 4 0,0% SIM

3 3 3 3 2 alta 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Analisar edital de seleção de pós-graduação strictu sensu Parecer Técnico acerca do edital. 3 3 3 1 3 alta 2 2 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Analisar edital de seleção de pós-graduação lato sensu Parecer Técnico acerca do edital. 3 3 3 1 3 alta 2 2 0,0% SIM

Parecer Técnico acerca da APCN 3 3 3 1 1 média 12 12 0,0% SIM

3 3 3 1 1 média 8 8 0,0% SIM

Realizar a instrução processual 1 2 2 1 1 baixa 8 8 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Participar de comissões e grupos de trabalho 3 2 3 2 1 média 4 4 0,0% SIM

3 1 3 2 1 média 4 4 0,0% SIM

3 3 3 2 1 média 12 12 0,0% SIM

3 3 3 3 3 alta 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Elaboração de Calendário Acadêmico 3 3 3 1 1 média 12 12 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/SEAP) Gestão de conteúdo do site institucional da Proppg, 
em especial referente à pesquisa na Unilab

Controle interno do conteúdo do 
website

(PROPPG/CPQ/SEAP) Cadastro e acompanhamento dos projetos de Pesquisa 
relacionados ao PIBIC/PIBITI no Banco de Dados Unificado da CPq 

Conclusão do registro dos dados e 
informações dos projetos no sistema 
interno, assim como acompanhamento 
de suas atualizações

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos 
projetos/bolsistas no Módulo de Pesquisa do Sigaa

Atualização do Módulo de Pesquisa no 
Sigaa

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos 
projetos/bolsistas no site da Proppg 

Atualização das informações no site da 
Proppg

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos 
projetos/bolsistas na página Unilab em números

Informações atualizadas na página 
Unilab em Números

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos 
projetos/bolsistas no Sistema de Declarações

Informações atualizadas no Sistema de 
Declarações

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos bolsistas 
Funcap na Plataforma Montenegro

Informações atualizadas na Plataforma 
Montenegro 

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos bolsistas 
CNPq na Plataforma Carlos Chagas

Informações atualizadas na plataforma 
Carlos Chagas

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos bolsistas 
Fapesb via SEI/Bahia e e-mail 

Informações atualizadas via SEI/Bahia 
e e-mail

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atualização de informações referentes aos bolsistas 
Unilab no sistema interno

Informações atualizadas no sistema 
interno

(PROPPG/CPQ/SEAP) Geração e envio da folha de pagamento dos bolsistas 
Unilab

Garantia de que a informação sobre a 
folha de pagamento foi enviada ao 
setor responsável 

(PROPPG/CPQ/SEAP) Atuação na organização do Encontro Institucional de 
Iniciação Científica da Unilab

(PROPPG/CPG) Realizar procedimentos de reconhecimento de diplomas de 
pós-graduação

Realizar a instrução processual na 
Plataforma Carolina Bori

(PROPPG/CPG) Assessorar e supervisionar ações e procedimentos dos cursos 
de pós-graduação

Colaborar na definição das ações 
técnicas e de planejamento

(PROPPG/CPG) Analisar relatórios finais dos cursos de pós-graduação lato 
sensu

Emitir parecer técnico sobre a 
conformidade do relatório com Edital, 
PPC do curso e demais normativas

(PROPPG/CPG) Analisar documentos para homologação de diplomas e 
certificados de pós-graduação

Homologar diplomas e certificados de 
pós-graduação

(PROPPG/CPG) Emitir parecer técnico sobre validade de títulos de pós-
graduação dos TAES 

Emitir parecer técnico sobre a 
validades de certificados e diplomas 
apresentados pelos servidores TAES

(PROPPG/CPG) Realizar mapeamento/atualização e análise de informações 
no âmbito da Pós-graduação

Notas, despachos e pareceres técnicos 
para responder ou subsidiar dúvidas 
inerentes à pós-graduação.

(PROPPG/CPG) Acompanhar os processos de avaliação e regulação dos 
cursos de pós-graduação

Acompanhar as ações dos 
coordenadores na Plataforma Sucupira

(PROPPG/CPG) Emitir parecer técnico sobre criação de cursos novos de pós-
graduação strictu senso

(PROPPG/CPG) Emitir parecer técnico sobre criação de cursos novos de pós-
graduação lato sensu

Parecer Técnico acerca do PPC e 
Regimento do curso

(PROPPG/CPG) Acompanhar os processos e elaboração de documentos no 
SEI

Colaborar na definição das ações 
técnicas de planejamento e criação de 
normativas

(PROPPG/CPG) Participar de reuniões com Institutos/Coordenações para 
assuntos no âmbito da pós-graduação

Colaborar na definição das ações 
técnicas de planejamento e execução 
das atividades

(PROPPG/CPG) Edição e atualização de regimentos e regulamentos 
referentes à pós-graduação 

Garantir o cumprimento das exigências 
estabelecidas pela CAPES e pelos 
decretos nº 10.139 de 28 de novembro 
de 2019 e nº 9.191 de 1º de novembro 
de 2017

(PROPPG/CPG) Elaboração de notas técnicas e pareceres na unidade da CPG 
no SEI

Responder a demandas técnicas, 
propiciando uma breve resolução das 
situações apresentadas

Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação
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(PROPPG/CPG) Analisar processos na unidade CPG/SEI - baixa complexidade 2 1 1 1 2 baixa 2 2 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Analisar processos na unidade CPG/SEI - média complexidade 3 2 2 2 2 média 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CPG) Analisar processos na unidade CPG/SEI - alta complexidade 3 3 3 3 1 alta 8 8 0,0% SIM

3 1 3 3 1 média 4 4 0,0% SIM

3 3 3 2 1 média 8 8 0,0% SIM

3 3 3 1 1 média 8 8 0,0% SIM

3 2 3 2 1 média 4 4 0,0% SIM

3 2 3 3 3 alta 5 5 0,0% SIM

3 3 3 1 1 média 5 5 0,0% SIM

3 2 3 3 3 alta 5 5 0,0% SIM

3 1 3 1 1 média 6 6 0,0% SIM

2 2 3 2 2 média 3 3 0,0% SIM

2 2 3 2 2 média 3 3 0,0% SIM

2 1 1 1 2 baixa 2,5 2 20,0% SIM

1 1 1 1 1 baixa 1 1 0,0% SIM

1 1 1 1 1 baixa 1,5 1,5 0,0% SIM

(PROPPG/CIT) Participação em reunião 3 2 3 2 2 média 3 3 0,0% SIM

1 1 2 1 1 baixa 1 1 0,0% SIM

2 2 3 1 1 média 2 2 0,0% SIM

3 3 3 2 2 alta 3 3 0,0% SIM

1 1 2 1 2 baixa 2,5 2 20,0% SIM

2 2 3 1 2 média 3,5 3 14,3% SIM

3 3 3 2 3 alta 4,5 4 11,1% SIM

1 1 2 1 1 baixa 1 1 0,0% SIM

2 2 3 2 2 média 2 2 0,0% SIM

Encaminhamento e resoluções de 
demandas

Encaminhamento e resoluções de 
demandas

Encaminhamento e resoluções de 
demandas

(PROPPG/CPG) Realizar estudos e discussões em grupo para amparar 
deliberações em processos

Colaborar na definição das ações 
técnicas de planejamento e execução 
das atividades

(PROPPG/CPG) Acompanhar a divulgação de orientações de regulamentos 
da Capes relativos à Pós-Graduação stricto Sensu

Emitir parecer técnico sobre a 
conformidade do relatório com Edital, 
PPC do curso e demais normativas

(PROPPG/CPG) Revisar atos normativos no âmbito da pós-graduação 
(Resoluções, portarias) e solicitar alteração ou revogação

Garantir o cumprimento das exigências 
estabelecidas pelos decretos nº 10.139 
de 28 de novembro de 2019 e nº 9.191 
de 1º de novembro de 2017

(PROPPG/CPG) Atendimento de demandas diversas de coordenações e 
secretarias dos curso

Subsidiar e orientar as coordenações e 
secretarias dos cursos na instrução e 
tramitação de processos 
esclarecimento e alinhamento dos 
procedimentos

(PROPPG/CIT) Planejamento de políticas institucionais no âmbito de 
inovação e empreendedorismo

Reuniões, atas, relatórios, 
encaminhamentos de informações e 
dados, apresentações

(PROPPG/CIT) Estudo de leis e documentos regulamentatórios sobre 
inovação, propriedade intelectual, empreendedorismo

Ampliação e atualização de 
conhecimentos da equipe quanto aos 
normativos relacionadas a inovação e 
empreendedorismo, equipe de trabalho 
melhor preparada para desenvolver e 
lidar com os normativos

(PROPPG/CIT) Estudo e mapeamento de necessidades envolvendo 
empreendedorismo, incubação de empresas e empresas juniores na Unilab

Formulários de pesquisa, planilha de 
dados, relatórios

(PROPPG/CIT) Participação em cursos, palestras e outros eventos 
informativos acerca de inovação e empreendedorismo

Ampliação e atualização de 
conhecimentos da equipe acerca de 
inovação e empreendedorismo, equipe 
de trabalho melhor preparada para lidar 
com demandas, maior capacidade de 
desenvolver e fortalecer uma cultura de 
inovação e empreendedorismo na 
Unilab

(PROPPG/CIT) Estabelecimento de convênios e agendas com instituições de 
incentivo e apoio à inovação e empreendedorismo

Apoio ao desenvolvimento e 
fortalecimento do ecossistema de 
inovação e empreendedorismo da 
Unilab

(PROPPG/CIT) Reuniões para articular parcerias ou benchmarking com 
instituições de incentivo e apoio à inovação e empreendedorismo

Convite, reunião, ata, convênios, 
acordos, termos de cooperação, 
minutas

(PROPPG/CIT) Realização e administração de registro de propriedade 
intelectual (patente, registro de programa de computador, etc.) da Unilab 
junto ao INPI

Depósito do pedido de registro, 
emissão de GRU e outros documentos 
relacionados.

(PROPPG/CIT) Acompanhamento da Revista de Propriedade Intelectual (RIP) 
e o site do INPI quanto a atualizações nos pedidos de registro de 
propriedade intelectual

Verificação do andamento dos pedidos 
de registro de propriedade intelectual 
que envolvam a Unilab para que sejam 
dados os devidos despachos

(PROPPG/CIT) Divulgação de editais, cursos, palestras e outros eventos ou 
oportunidades relacionados a inovação e empreendedorismo para a 
comunidade acadêmica

Ampliação dos conhecimentos da 
comunidade acadêmica acerca de 
inovação e empreendedorismo, 
desenvolvimento e fortalecimento do 
ecossistema de inovação e 
empreendedorismo da Unilab.

Resolução e encaminhamento de 
demandas

(PROPPG/CIT) Abertura de processo nas unidades CIT/NIT no SEI - baixa 
complexidade

Envio de solicitações, demandas, 
ofícios e outros

(PROPPG/CIT) Abertura de processo nas unidades CIT/NIT no SEI - média 
complexidade

Envio de solicitações, demandas, 
ofícios e outros

(PROPPG/CIT) Abertura de processo nas unidades CIT/NIT no SEI - alta 
complexidade

Envio de solicitações, demandas, 
ofícios e outros

(PROPPG/CIT) Análise de processo das unidades CIT/NIT no SEI - baixa 
complexidade

Embasamento e obtenção de 
informações, documentos e outros que 
auxiliem na resolução da demanda

(PROPPG/CIT) Análise de processo das unidades CIT/NIT no SEI  - média 
complexidade

Embasamento e obtenção de 
informações, documentos e outros que 
auxiliem na resolução da demanda

(PROPPG/CIT) Análise de processo das unidades CIT/NIT no SEI - alta 
complexidade

Embasamento e obtenção de 
informações, documentos e outros que 
auxiliem na resolução da demanda

(PROPPG/CIT) Despacho de processo das unidades CIT/NIT no SEI - baixa 
complexidade

Elaboração e encaminhamento de 
documentos, ofícios, despachos e 
outros que levem à resolução de 
demandas

(PROPPG/CIT) Despacho de processo das unidades CIT/NIT no SEI - média 
complexidade

Elaboração e encaminhamento de 
documentos, ofícios, despachos e 
outros que levem à resolução de 
demandas
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3 3 3 3 3 alta 3 3 0,0% SIM

2 1 3 2 3 média 2 2 0,0% SIM

2 3 3 3 2 alta 4 3 25,0% SIM

1 1 2 1 2 baixa 2,5 2 20,0% SIM

2 2 3 2 2 média 4 3 25,0% SIM

3 3 3 3 2 alta 5 4 20,0% SIM

2 2 1 1 1 baixa 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CIT) Cadastro e atualização de informações e dados em planilhas 2 2 2 1 1 média 3 2 33,3% SIM

(PROPPG/CIT) Elaboração de relatório ou projeto 3 3 3 2 2 alta 12 10 16,7% SIM

1 1 2 1 1 baixa 1,5 1 33,3% SIM

(PROPPG/CIT) Treinamento e instrução de monitores ou estagiários 2 1 3 1 1 média 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CIT) Acompanhamento de evento organizado pela CIT/NIT Evento acompanhado e monitorado 1 1 3 1 2 média 3 3 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Acompanhamento de e-mail institucional 2 2 2 1 2 média 10 8 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Atendimento ao público interno e externo
2 2 2 2 3 média 8 7 12,5% SIM

3 2 3 2 3 alta 6 4 33,3% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Elaborar e Atualizar Base de conhecimento no SEI 1 2 3 2 2 média 4 4 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Elaboração de relatórios periódicos 1 3 2 1 1 média 5 4 20,0% SIM

2 3 2 2 2 média 5 4 20,0% SIM

3 3 3 2 3 alta 10 8 20,0% SIM

Homologação de frequência no SIGRH
2 1 2 1 2 média 2 2 0,0% SIM

Avaliação do teletrabalho, reuniões
2 2 3 1 2 média 2 2 0,0% SIM

2 3 3 1 2 média 5 5 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Supervisão de estagiários ativos e inativos 2 2 2 2 2 média 6 5 16,7% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 3 3 3 2 2 alta 6 5 16,7% SIM

3 3 3 2 2 alta 8 7 12,5% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Cadastrar solicitação de utilização de veículo oficial 2 1 1 1 2 baixa 1 1 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Participação em eventos institucionais Representação da unidade em eventos
1 1 2 1 2 baixa 2 2 0,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Organização de eventos institucionais 3 3 3 2 2 alta 30 25 16,7% SIM

1 2 2 1 2 média 5 4 20,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Pesquisas/Consultas exernas 2 2 3 2 2 média 8 7 12,5% SIM

(PROPPG/CIT) Despacho de processo das unidades CIT/NIT no SEI - alta 
complexidade

Elaboração e encaminhamento de 
documentos, ofícios, despachos e 
outros que levem à resolução de 
demandas

(PROPPG/CIT) Estudos e discussões em grupo para amparar deliberações em 
processos

Reuniões, deliberações e resoluções 
de demandas

(PROPPG/CIT) Elaboração e atualização de normativos relacionados a 
inovação e empreendedorismo da Unilab

Instrução processual, minuta de 
normativo

(PROPPG/CIT) Elaboração de documento, tutorial, cartilha, arte de 
divulgação e outros - baixa complexidade

Ofício, despacho, minuta de portaria, 
manuais, planilhas, relatórios

(PROPPG/CIT) Elaboração de documento, tutorial, cartilha, arte de 
divulgação e outros - média complexidade

Ofício, despacho, minuta de portaria, 
manuais, planilhas, relatórios

(PROPPG/CIT) Elaboração de documento, tutorial, cartilha, arte de 
divulgação e outros - alta complexidade

Ofício, despacho, minuta de portaria, 
manuais, planilhas, relatórios

(PROPPG/CIT) Atualização do site da PROPPG e do NIT quanto a 
documentos, informações e eventos relacionados a inovação e 
empreendedorismo

Site atualizado com normativos e 
outros documentos, comunidade 
acadêmica com acesso à informação 
atualizada

Otimização e armazenamento de 
informações institucionais

Instrução processual, coleta, 
compilação e encaminhamento de 
informações e minuta do relatório ou 
projeto

(PROPPG/CIT) Atualização e organização de documentos e outros arquivos 
da unidade no Google Drive - Armazenamento e arquivamento de 
informações

Fácil acesso aos documentos e 
arquivos da unidade por todos os seus 
membros
Monitores e estagiários preparados e 
instruídos para lidar com as atividades, 
boa fluência das atividades ministradas 
pelos monitores e estagiários

Acompanhamento de demandas, 
encaminhamento de informações, 
dados e documentos, resoluções de 
problemas, orientações a usuários

Orientação ao usuário, resolução de 
problemas e demandas

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Participação em Comissões/Comitês e Grupos de 
Trabalho

Reuniões, atas, relatórios, pareceres, 
elaboração, revisão de minutas de 
normativos

Elaboração da base de conhecimento, 
inclusão no SEI e divulgação
Acompanhamento das ações 
planejadas, em andamento e/ou 
executadas

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Extração de dados para demandas de unidades 
internas e/ou externas no âmbito da pesquisa, pós-graduação e inovação 
tecnológica

Fornecimento de informações e dados 
a unidades institucionais para subsidiar 
decisões e deliberações

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Elaboração de minutas de portarias e normativos 
diversos no âmbito da pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica Elaboração, revisão e atualização de 

atos normativos

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Acompanhamento do ponto eletrônico  (Chefias 
imediatas)

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Acompanhamento setorial do teletrabalho (Chefias 
imediatas)

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Acompanhamento e avaliação do planejamento do 
plano de trabalho-Programa de Gestão

Avaliação do teletrabalho, 
levantamentos de dados e 
informações, reuniões e emissão de 
relatórios

Avaliação do estágiário, levantamentos 
de dados e informações, reuniões e 
emissão de relatórios de avaliação e 
desempenho

Levantamento de dados e informações 
técnicas, elaboração de documento

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Gestão e Acompanhamento de Contratos e Termos 
Aditivos

Levantamento de dados e informações 
técnicas, elaboração de ateste, minutas 
de contratos
Instrução processual, preenchimento 
de formulário, acompanhamento de 
solicitação

Planejamento, programação, convite, 
check list, reunião, ata, elaboração de 
documentos, encaminhamento de 
informações, lista de frequência, 
transmissão, divulgação, certificados, 

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Emitir declarações/cartas de 
anuência/certidões/doc. diversos

Declarações, cartas de anuência, 
certidões, certificados
Coleta de dados e informações, 
preenchimento de planilhas e 
formulários, consultas a sites, sistemas 
e plataformas
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(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Atendimento interno via gtalk 3 2 3 1 1 média 1 0,5 50,0% SIM

(PROPPG/CPQ/CPG/CIT) Abertura de Chamado no 3S 2 1 1 1 2 baixa 0,5 0,5 0,0% SIM

Legenda explicativa
Faixa de complexidade A faixa de complexidade é indicada nominalmente conforme o cálculo da média dos critérios avaliados (baixa, média ou alta)

Tempo presencial (em horas) Tempo de execução da atividade em regime presencial

Tempo teletrabalho (em horas) Tempo de execução da atividade em teletrabalho - se a atividade NÃO PODE ser realizada em teletrabalho, indicar o valor 0 (zero)

Ganho produtividade Ganho percentual de produtividade estabelecido - deve ser calculado manualmente e informado em valores percentuais

Produto mensurável resultante da execução da atividade

Parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade da atividade Instruções de preenchimento

Tabela de complexidade pontuação

critérios de avaliação de complexidade 1 2 3

A A atividade exige conhecimento técnico específico E/OU estudo e novo aprendizado baixo médio alto

B A atividade exige habilidade redacional E/OU de análise quantitativa baixo médio alto

C baixo médio alto

D A atividade exige criatividade ou inovação baixo médio alto

E Nível de previsibilidade da atividade alto médio baixo

Orientação ao usuário interno, 
resolução de problema

Resoluções de problemas e demandas 
envolvendo tecnologia da informação

Permite trabalho remoto 
(sim ou não)

Ao indicar uma atividade, deve-se considerar o bloco de atividades e não subtarefas.
1. Para cada atividade, o setor deverá avaliar os critérios de complexidade A, B, C, D e E indicando um valor de 1 a 3 que 
corresponde, respectivamente, ao nível de complexidade baixo, médio e alto.  
2. A faixa de complexidade será indicada nominalmente conforme o cálculo da média dos cinco critérios de complexidade 
avaliados. A indicação ocorrerá automaticamente através de fórmula eletrônica.
3. O setor deverá indicar a estimativa do tempo gasto para a execução da atividade em regime presencial (ex.: até 10h).
4. O setor deverá indicar a estimativa do tempo gasto para a execução da atividade em teletrabalho (ex.: até 10h). Atividades 
que NÃO PODEM ser realizadas em teletrabalho devem ter indicação de valor 0 (zero) na coluna "tempo teletrabalho".
5. O ganho percentual de produtividade deve ser calculado como sendo a razão do segundo pelo primeiro. Este cálculo deve ser 
feito manualmente apenas para as atividades que possuem ganho percentual de produtividade.
6. Indicar a entrega esperada como sendo o produto final mensurável resultante da execução da atividade.

A atividade exige habilidade interpessoal para trabalho em equipe E/OU necessidade de concentração para trabalho 
individual
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