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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

 

 

EDITAL IDR/UNILAB Nº 03, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL (IDR) 

 

A VICE-DIRETORA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, com
base no Estatuto da UNILAB e na Portaria GR nº 299, de 12 de julho de 2019, torna público o
chamamento para inscrição de servidores com a finalidade de par�cipação no Programa de Gestão (PG)
do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR), observadas as disposições constantes no presente Edital, na
Resolução Conad/Unilab nº 09, de 25 de outubro de 2021, no Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro
de 2022 e nas demais legislações aplicáveis à matéria.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Este Edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais que irão reger a
seleção de servidores vinculados ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR) para a par�cipação no
Programa de Gestão do IDR (PG-IDR), nos termos da Resolução Conad/Unilab nº 09, de 25 de outubro de
2021, do  Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, da Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de
2020, do Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de 2022, e das demais legislações aplicáveis ao
programa.

1.2. O chamamento público para adesão ao PG será regido por este edital, promovido e
executado pela Direção do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR).

1.3. O PG-IDR terá abrangência para a Direção do IDR, Serviço Administra�vo (SEADM-IDR),
Serviço Acadêmico (SEACAD-IDR) e Fazenda Experimental Piroás (FEP).

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

1.5. Entende-se por dirigente da unidade a autoridade máxima da unidade a qual pertence o
servidor, nesse caso, o diretor do IDR.

1.6. Entende-se por teletrabalho em regime integral quando a forma de teletrabalho a que está
subme�do o par�cipante compreende a totalidade da sua jornada de trabalho, dispensado o controle de
frequência.

1.7. Entende-se por teletrabalho em regime parcial quando a forma de teletrabalho a que está
subme�do o par�cipante restringe-se a um cronograma específico, dispensado do controle de frequência
exclusivamente nos dias em que a a�vidade laboral seja executada remotamente.

2. DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO

2.1. Não poderão par�cipar do programa de gestão os servidores abrangidos nas hipóteses de
vedação con�das no item 2.3. do Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de 2022, bem como em
suas respec�vas alterações.

2.2.  Também estão impedidos de par�cipar do programa de gestão os servidores do IDR: 

2.2.1. Cujas atribuições se enquadrem 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 a�vidades não permitam a efe�va
mensuração da produ�vidade, resultados e desempenho em relação às entregas;

2.2.2. Tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório; 
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2.2.3. Apresentem contraindicações por mo�vo de saúde, constatada em perícia médica; 

2.2.4. Tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 (dois) anos anteriores à indicação; 

2.2.5. Cuja natureza da a�vidade exija a presença �sica do par�cipante na unidade ou que
seja desenvolvida por meio de trabalho externo; 

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

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

2.2.8. Quando a 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
casos em que seja autorizada a jornada flexibilizada de trabalho nos termos da Portaria Reitoria nº 461,
de 10 de novembro de 2020; e 

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

2.2.9.1. As vedação con�da no item anterior não desobriga o professor ocupante de Cargo de
Direção (CD) ou Função Gra�ficada (FG) à elaboração dos programas de gestão, criação dos planos de
trabalho (conforme o caso) e avaliação dos resultados das a�vidades de suas equipes vinculadas no
sistema PGD Susep.

3. DA LISTA DE ATIVIDADES

3.1. A  lista de a�vidades de cada setor do IDR deverá ser encaminhada para a Direção da
Unidade Acadêmica, conforme o modelo de tabela de a�vidades disponibilizado pela SGP/Unilab, na
página h�ps://unilab.edu.br/programa-de-gestao/.

4. DO PROGRAMA DE GESTÃO

4.1. O programa de gestão do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural abrangerá o período de 2 de
janeiro a 30 de junho de 2023. 

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

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

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

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

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

4.3. As a�vidades a fazerem parte do programa de gestão semestral e o respec�vo regime de
execução parcial ou integral, deverão levar em consideração o planejamento do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural (IDR).

4.4. A criação do programa de gestão ficará sob responsabilidade dos gestores:

I - Lucas Nunes da Luz, Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR);

II - Henrique Pinho Oliveira, Chefe do Serviço Acadêmico (SEACAD);

III - Milena Fonseca de San�ago Roiz, Chefe do Serviço Administra�vo (SEADM); e

IV - Lourenço Marreiros Castelo Branco, Gerente da Fazenda Experimental Piroás
(FEP).
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4.5. É vedada a abertura do programa de gestão por chefias de unidade cujos nomes não
estejam indicados no item anterior.

4.6. Não será autorizada outra abertura de programa de gestão no sistema Susep sem
autorização da SGP ou de autoridade superior.

5. DAS VAGAS

5.1. A distribuição das vagas considera o levantamento da força de trabalho do IDR e a consulta
formal feita aos servidores da unidade por meio eletrônico. Desse modo, fica estabelecida a quan�dade
de vagas por regime de teletrabalho:

I - Quan�dade de servidores aptos e interessados em par�cipar do PG: 05 (cinco).

II - Quan�dade de vagas para o regime integral: 0 (zero).

III - Quan�dade de vagas para o regime parcial: 08 (oito).

5.2. Ocupantes de Função Gra�ficada (FG) poderão aderir ao PG somente em regime parcial,
cumprindo no mínimo 60% da jornada semanal em dias presenciais.

5.3. Ocupantes de cargo de Direção (CD4) poderão aderir ao PG somente no regime parcial, em
até 1 (um) dia de trabalho remoto durante a semana.

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. A fase de habilitação ao programa de gestão das equipes ocorrerá no período de 28 de
novembro a 02 de dezembro de 2022.

6.2. As inscrições ocorrerão via processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que será
enviado às Unidades do IDR e deve seguir conforme o cronograma disposto no item 13.

6.3. O (a) servidor (a) interessado (a) em par�cipar do PG deverá incluir, no processo citado no
item anterior, um despacho com a Ficha de Inscrição (Anexo III) devidamente preenchida e assinada.

6.4. Não poderão par�cipar da fase de habilitação os servidores que estejam:

I - Em férias, licenças e afastamentos; e

II - No rol de vedações e impedimentos estabelecidos no Edital SGP/Unilab nº 06,
de 20 de setembro de 2022.

6.5. Os servidores habilitados deverão proceder com a assinatura do Termo de Ciência e
Responsabilidade para Adesão ao Programa de Gestão, anexo VII à Resolução CONAD nº 09/2021, de 25
de outubro de 2021.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A seleção dos (as) candidatos (as) às vagas disponíveis deverá consis�r na verificação das
seguintes habilidades:

I - Conhecimento técnico;

II - Capacidade de organização e autodisciplina;

III - Capacidade de cumprimento das a�vidades nos prazos acordados;

IV - Capacidade de interação com a equipe;

V - Atuação tempes�va;

VI - Proa�vidade na resolução de problemas;

VII - Abertura para u�lização de novas tecnologias;

VIII - Orientação para resultados;

IX - Capacidade colabora�va.

7.2. O candidato será aprovado, se considerado habilitado pela chefia imediata, em todos os
requisitos listados no item 7.1.
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7.3. A chefia imediata deverá jus�ficar caso o servidor não seja aprovado para a vaga,
fundamentando  sua decisão.

7.4. Os recursos deverão ser encaminhados via e-mail: idr@unilab.edu.br, com cópia
para secretariaidr@unilab.edu.br, para avaliação da chefia da unidade. 

7.5. A listagem dos servidores aprovados no edital será publicada na página do IDR
(h�ps://unilab.edu.br/ins�tuto-de-desenvolvimento-rural/).

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. No caso de empate para as vagas ofertadas para o programa de gestão, deverão ser
adotados os seguintes critérios de desempate:

I - Horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;

II - Gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;

III - Mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

IV - Melhor resultado no úl�mo processo de avaliação de desempenho individual, a
par�r da análise do formulário de avaliação; ou

V - Maior tempo de exercício na unidade, ainda que descon�nuo.

9. DOS PLANOS DE TRABALHO 

9.1. Os planos de trabalho poderão ser iniciados a par�r do início do programa de gestão e
autorização da autoridade competente, de acordo com o cronograma estabelecido no Edital SGP/Unilab
nº 06, de 20 de setembro de 2022 e as respec�vas alterações.

9.2. Caberá ao Diretor do IDR, à chefia imediata do servidor e ao servidor a definição dos
planos de trabalho levando em consideração a programação mensal para a unidade envolvida, bem como
os planos individuais a serem desenvolvidos pelo setor, conforme o pactuado.

9.3. Os planos de trabalho serão realizados mensalmente, ficando as avaliações das entregas
por parte da chefia imediata até o final de cada mês.

9.4. O servidor par�cipante do programa de gestão deverá assinar seu plano de trabalho
individual,  contendo:

I - As a�vidades a serem desenvolvidas com as respec�vas metas expressas em
horas equivalentes;

II - O regime de execução em que par�cipará 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.

9.5. Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser observada a tabela de a�vidades
elaborada conforme o art. 9º, da Resolução CONAD nº 09/2019, de 25 de outubro de 2021 e as
necessidades específicas de cada setor.

10. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

10.1. O desligamento do programa de gestão poderá ocorrer:

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

II - 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;

III - Pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho a
que se refere o item 9.2 e do termo de ciência e responsabilidade a que se refere o item
6.5;
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IV - Pelo decurso de prazo de par�cipação no programa de gestão;

V - Em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

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

VII - Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste norma�vo; e

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

11. DAS REGRAS DE CONDUTA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO

11.1. O servidor habilitado no programa de gestão obrigatoriamente deverá:

I - Zelar pela segurança dos dados e informações transmi�das e compar�lhadas;

II - Adotar postura adequada e profissional durante a realização de
videoconferências e reuniões virtuais.

III - Cumprir o estabelecido no plano de trabalho:

a) Atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença
�sica 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;

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

c) Consultar diariamente o seu e-mail ins�tucional e demais formas de comunicação,
gratuitas e com acessibilidade, u�lizadas pela unidade e pelo setor de exercício, durante
a jornada de trabalho;

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

e) 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;

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

g) 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; e

h) Providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias, inclusive aquelas
relacionadas à segurança da informação, mediante a u�lização de equipamentos e
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à
instalação de so�wares, conexão à Internet, energia elétrica e telefone, entre outras
despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, de maneira que seja possível
realizar o atendimento sa�sfatório de todas as demandas e metas es�puladas.

12. DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS

12.1. A avaliação das entregas dos par�cipantes do programa de gestão deverá ser feita pela
chefia imediata do servidor, a quem compete o acompanhamento da jornada de trabalho.
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12.2. O método de avaliação das entregas será divulgado, na
página h�ps://unilab.edu.br/ins�tuto-de-desenvolvimento-rural/, antes do início da implementação do
Plano de Gestão da Unidade.

13. DO CRONOGRAMA

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

I - Publicação do edital: 28 de novembro de 2022;

II - Período de inscrição: 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022;

III - Resultado preliminar: 12 de dezembro de 2022;

IV - Recurso: 12 a 14 de dezembro de 2022;

V - Resultado Final: 19 de dezembro de 2022; e

VI - Início do PGD: janeiro de 2023, com data a ser divulgada posteriormente na
página h�ps://unilab.edu.br/ins�tuto-de-desenvolvimento-rural/.

14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

14.1. A permanência do par�cipante no PG será de acordo com o estabelecido no Edital
SGP/UNILAB nº 06, de 20 de setembro de 2022, que compreende os 6 (seis) primeiros meses da sua
implantação, contados a par�r do primeiro dia de sua execução, havendo necessidade de aprovação em
novo edital para con�nuidade no programa.

14.2. Todos os servidores e chefias imediatas deverão estar cientes das regras estabelecidas para
o programa de gestão da Unilab, especificamente:

I - Edital da SGP nº 06, de 2022;

II - Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021;

III - Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020;

IV - Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

 

 

ANEXO I - FORÇA DE TRABALHO 
 

Unidade Subunidade Chefia TAEs

 
IDR

Serviço Administra�vo FG 03 1

Serviço Acadêmico FG 03 5

Fazenda Experimental  Piroás FG 01 3

Total de servidores 9

 

ANEXO II - VAGAS 
 

Setor Vagas Regime Percentual Mínimo de CH Semanal Presencial 

IDR 
0 Integral -

8 Parcial 60%

 

ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO 
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29/11/2022 16:28 SEI/UNILAB - 0579689 - Minuta - Edital Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=653971&infra_sist… 7/7

Nome do(a) Servidor(a)  

Unidade de Exercício  

Cargo efe�vo  

Função Gra�ficada (FG)  

Jornada de trabalho  

Nº de dias de a�vidades presenciais por
semana  

Verificação de Habilidades

(  ) Conhecimento técnico;
(  )Capacidade de organização e autodisciplina;
(  )Capacidade de cumprimento das a�vidades nos prazos
acordados;
(  ) Capacidade de interação com a equipe;  
(  ) Atuação tempes�va;
(  ) Proa�vidade na resolução de problemas;
(  ) Abertura para u�lização de novas tecnologias;
(  ) Orientação para resultados;
(  ) Capacidade colabora�va 

Documento assinado eletronicamente por MARIA IVANILDA DE AGUIAR, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 24/11/2022, às 20:15, 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 0579689 e
o código CRC 8DB84F08.

 

Referência: Processo nº 23282.017568/2022-60 SEI nº 0579689
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Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR)
TABELA DE ATIVIDADES critérios de avaliação      

Como é indicada a faixa de 
complexidade:

Atividade Produto esperado A B C D E Faixa de 
complexidade

Tempo 
presencial 
(em horas)

Tempo 
teletrabalho 
(em horas)

Ganho 
produtividade

Permite trabalho 
remoto 

(sim ou não)

média dos 
cinco critérios 

de 
complexidade 

avaliados

valor é 
arredondado 
conforme as 
normas da 

ABNT

a faixa será 
indicada 

conforme o 
valor 

arredondado

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Acompanhamento de e-mail institucional Retorno ao usuário 
demandante 2 3 3 1 2 média 5 5 0 SIM 1,40 1 baixa

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Recebimento e análise das demandas do SEI

Atender as requisições 
dos processos e dar o 

devido 
encaminhamento

3 3 3 2 2 alta 5 5 0 SIM

1,50 2 média

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Acompanhamento de processos em andamento no SEI

Acompanhar os 
trâmites, o retorno e/ou 
novas requisições dos 

processos em 
andamento

3 3 3 1 2 média 3 3 0 SIM

2,60 3 alta

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Abertura e instrução de processos no SEI

Processos de natureza 
diversa por demanda, 

devidamente instruídos 
com as 

documentações 
necessárias

3 3 1 2 2 média 4 4 0 SIM

3,40 3 alta

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Elaboração de documentos no SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, 

declarações, 
formulários, portarias e 

outros documentos, 
conforme as 
solicitações

3 3 3 2 2 alta 4 4 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Elaboração de documentos no SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, 

declarações, 
formulários, portarias e 

outros documentos, 
conforme as 
solicitações

3 3 3 2 2 alta 4 4 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Elaboração de documentos externos ao SEI

Elaboração de 
documentos, como 

planilhas, listas, 
formulários, entre 

outros, conforme as 
solicitações

3 3 3 2 2 alta 4 4 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Agendamento de reuniões

Realizar convite de 
reuniões, marcação na 
agenda do SEADM e 

do Instituto

2 2 2 1 1 média 1 1 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Participação em reuniões Assessorar reuniões 2 2 3 2 1 média 2 2 0 NÃO
IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Elaboração de documentos de reuniões Elaboração de atas 3 3 3 2 3 alta 6 6 0 SIM
IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Elaboração de documentos de reuniões Elaboração de atas 3 3 3 2 3 alta 6 6 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Acompanhamento e organização de atividades desenvolvidas pelo setor

Verificação do 
atendimento das 

demandas, 
organização e 

planejamento das 
atividades

2 2 3 1 3 média 2 2 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Atualização de informações de pessoal

Informações 
atualizadas em 

planilhas e agendas; 
organização de 
documentos e 

processos da unidade

2 2 3 2 1 média 2 2 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Cadastro de solicitações em sistemas
Cadastro de solicitação 
de diárias e passagens 

no sistema SCDP
3 3 3 1 2 média 3 3 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Cadastro de solicitações em sistemas
Cadastro de 

solicitações diversas 
no sistema 3S

2 2 3 1 1 média 1 1 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Cadastro de solicitações em sistemas

Cadastro de 
solicitações de 

materiais e outros no 
SIPAC

2 2 3 1 2 média 1 1 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Consolidação do inventário do IDR

Elaboração do 
inventário da secretaria 

e consolidação do 
inventário de todo o 

instituto 

2 3 3 2 3 alta 8 8 0 NÃO

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Consolidação do inventário do IDR

Elaboração do 
inventário da secretaria 

e consolidação do 
inventário de todo o 

instituto 

2 3 3 2 3 alta 8 8 0 NÃO
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Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR)
TABELA DE ATIVIDADES critérios de avaliação      

Como é indicada a faixa de 
complexidade:

Atividade Produto esperado A B C D E Faixa de 
complexidade

Tempo 
presencial 
(em horas)

Tempo 
teletrabalho 
(em horas)

Ganho 
produtividade

Permite trabalho 
remoto 

(sim ou não)

média dos 
cinco critérios 

de 
complexidade 

avaliados

valor é 
arredondado 
conforme as 
normas da 

ABNT

a faixa será 
indicada 

conforme o 
valor 

arredondado

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Consolidação do relatório de gestão

Elaboração do relatório 
do SEADM e 

consolidação do 
relatório de gestão do 

IDR

2 3 3 2 3 alta 8 8 0 SIM

IDR/SEADM (IDR/SEADM) - Consolidação do relatório de gestão

Elaboração do relatório 
do SEADM e 

consolidação do 
relatório de gestão do 

IDR

2 3 3 2 3 alta 8 8 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Acompanhamento de e-mail institucional Retorno ao usuário 

demandante 3 2 2 1 3 média 5 5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Atendimento ao público N/A 3 2 3 2 2 média 5 5 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Gestão e fiscalização de contratos - SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, e-

mails, 
encaminhamento de 

processos, etc.

3 3 3 1 3 alta 5 5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Participação em reuniões Presença na reunião 3 2 1 2 1 média 2 2 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Acompanhamento de processos e elaboração de documentos no SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, e-

mails, 
encaminhamento de 

processos, etc.

3 3 3 1 3 alta 6 6 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Inventário dos laboratórios

Catalogação dos 
equipamentos 

presentes em cada 
laboratório, de acordo 
com lista do Patrimônio

1 1 1 1 1 baixa 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Inventário dos laboratórios

Catalogação dos 
equipamentos 

presentes em cada 
laboratório, de acordo 
com lista do Patrimônio

1 1 1 1 1 baixa 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Inventário dos laboratórios

Catalogação dos 
equipamentos 

presentes em cada 
laboratório, de acordo 
com lista do Patrimônio

1 1 1 1 1 baixa 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS)

(IDR/SEACAD/LABS) - Agendamentos de aulas práticas e demais atividades de ensino, pequisa e 
extensão

Confirmação de 
agendamentos aos 

usuários demandantes
1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Montagem e desmontagem de aulas práticas

Entrega da aula prática 
montada no horário 

agendado e posterior 
desmontagem

3 2 3 1 2 média 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Montagem e desmontagem de aulas práticas

Entrega da aula prática 
montada no horário 

agendado e posterior 
desmontagem

3 2 3 1 2 média 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de aulas práticas

POPs atualizados e 
contendo a 

metodologia de cada 
aula prática

3 3 3 2 2 alta 5 5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de equipamentos

POPs atualizados 
contendo a 

metodologia de 
utilização de cada 

equipamento

3 3 3 2 2 alta 5 5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Preparo de soluções

Soluções estoque 
prontas para ser 

utilizadas ao longo das 
aulas práticas durante 

o semestre letivo

3 2 3 1 1 média 6 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) - Preparo de soluções

Soluções estoque 
prontas para ser 

utilizadas ao longo das 
aulas práticas durante 

o semestre letivo

3 2 3 1 1 média 6 0 0 NÃO

Boletim de Serviço da Unilab  Extraordinário Nº 84 - 30 de novembro de 2022



Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR)
TABELA DE ATIVIDADES critérios de avaliação      

Como é indicada a faixa de 
complexidade:

Atividade Produto esperado A B C D E Faixa de 
complexidade

Tempo 
presencial 
(em horas)

Tempo 
teletrabalho 
(em horas)

Ganho 
produtividade

Permite trabalho 
remoto 

(sim ou não)

média dos 
cinco critérios 

de 
complexidade 

avaliados

valor é 
arredondado 
conforme as 
normas da 

ABNT

a faixa será 
indicada 

conforme o 
valor 

arredondado

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Manutenção periódica de equipamentos

Limpeza, calibração e 
testagem dos 
equipamentos 

utilizados nas práticas 
laboratoriais para 

possíveis orientações 
de 

correções/aperfeiçoam
ento.

3 3 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Manutenção periódica de equipamentos

Limpeza, calibração e 
testagem dos 
equipamentos 

utilizados nas práticas 
laboratoriais para 

possíveis orientações 
de 

correções/aperfeiçoam
ento.

3 3 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Manutenção periódica de equipamentos

Limpeza, calibração e 
testagem dos 
equipamentos 

utilizados nas práticas 
laboratoriais para 

possíveis orientações 
de 

correções/aperfeiçoam
ento.

3 3 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Cadastro de discentes, projetos, acidentes e ocorrências em geral nos laboratórios

Cadastro da solicitação 
nos formulários do 

laboratório
1 1 1 1 2 baixa 1 1 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Controle de empréstimos de materiais entre os laboratórios

Registro de 
movimentação de 

material permanente 
entre os laboratórios

1 1 1 1 2 baixa 0,5 0,5 0 SIM

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Destilação e distribuição de água destilada para os laboratórios

Distribuição de água 
destilada entre todos 
os laboratórios que 

necessitarem

2 1 1 1 2 baixa 4 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Suporte básico nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

Tira-dúvidas, 
orientações, 

treinamentos e demais 
necessidades 
requeridas por 

docentes, estudantes e 
comunidade externa 

nas dependências dos 
laboratórios

3 2 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Suporte básico nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

Tira-dúvidas, 
orientações, 

treinamentos e demais 
necessidades 
requeridas por 

docentes, estudantes e 
comunidade externa 

nas dependências dos 
laboratórios

3 2 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Gestão laboratorial

Limpeza, etiquetagem, 
organização, 

solicitações de reparo 
e demais necessidades 

para manutenção da 
estrutura laboratorial

3 3 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD/L
ABS) (IDR/SEACAD/LABS) Gestão laboratorial

Limpeza, etiquetagem, 
organização, 

solicitações de reparo 
e demais necessidades 

para manutenção da 
estrutura laboratorial

3 3 3 2 3 alta 8 0 0 NÃO

(IDR/SEACAD) (IDR/SEACAD) - Acompanhamento de e-mail institucional Retorno ao usuário 
demandante 3 2 2 1 3 média 5 5 0 SIM

(IDR/SEACAD) (IDR/SEACAD) Solicitações em sistemas 
Solicitações de 
transporte para 

atividades acadêmicas
3 2 3 1 1 média 3 3 0 SIM

(IDR/SEACAD) (IDR/SEACAD)  Acompanhamento de processos e elaboração de documentos no SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, e-

mails, 
encaminhamento de 

processos, etc.

3 3 3 1 3 alta 6 6 0 SIM
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Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR)
TABELA DE ATIVIDADES critérios de avaliação      

Como é indicada a faixa de 
complexidade:

Atividade Produto esperado A B C D E Faixa de 
complexidade

Tempo 
presencial 
(em horas)

Tempo 
teletrabalho 
(em horas)

Ganho 
produtividade

Permite trabalho 
remoto 

(sim ou não)

média dos 
cinco critérios 

de 
complexidade 

avaliados

valor é 
arredondado 
conforme as 
normas da 

ABNT

a faixa será 
indicada 

conforme o 
valor 

arredondado

(IDR/SEACAD) (IDR/SEACAD/LABS) - Homologar frequência da equipe Encaminhamento das 
frequências assinadas 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0 SIM

(IDR/SEACAD) (IDR/SEACAD/LABS) - Acompanhar plano de trabalho da equipe
Atendimento ao 

cronograma 
estabelecido

2 2 1 1 1 baixa 3 3 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Acompanhamento de e-mail institucional Retorno ao usuário 
demandante 3 1 1 1 3 média 5 5 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Atendimento ao público N/A 3 1 3 2 2 média 4 4 0 NÃO

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Gestão e fiscalização de contratos - SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, e-

mails, 
encaminhamento de 

processos, etc.

3 3 3 1 3 alta 8,5 8,5 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Participação em reuniões Presença na reunião 3 2 1 2 1 média 2 2 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Acompanhamento de processos e elaboração de documentos no SEI

Elaboração de 
despachos, ofícios, e-

mails, 
encaminhamento de 

processos, etc.

3 3 3 1 3 alta 5 5 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Homologar frequência da equipe Encaminhamento das 
frequências assinadas 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Acompanhar plano de trabalho da equipe
Atendimento ao 

cronograma 
estabelecido

2 1 1 1 1 baixa 2 2 0 SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Envio das solicitações de transportes
Confirmação pela 

Divtrans das 
solicitações

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

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Acompanhamento, in loco, de experimentos e áreas de produção

Bom desenvolvimento 
e comunicação 
eficiente com 
pesquisadores

3 3 3 2 3 alta 10 10 0 NÃO

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Atualização de informações na página da FEP (site)

Socialização de 
informações a toda a 

comunidade 
acadêmica

2 3 2 3 1 média 2 2 0% SIM

(IDR/FEP) (IDR/FEP) - Solicitação de serviços TI via sistema 3S

Pleno funcionamento 
de todos os 

equipamentos de 
trabalho

1 1 1 1 3 baixa 0,5 0,5 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
Permite trabalho remoto 

(sim ou não) Produto mensurável resultante da execução da atividade

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

Tabela de complexidade pontuação
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.

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

D A atividade exige criatividade ou inovação baixo médio alto

E Nível de previsibilidade da atividade alto médio baixo

Boletim de Serviço da Unilab  Extraordinário Nº 84 - 30 de novembro de 2022



 

 

 

 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE 

EXTENSÃO, ARTE E 

CULTURA 

Boletim de Serviço da Unilab  Extraordinário Nº 84 - 30 de novembro de 2022



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

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-

000
 

EDITAL PROEX Nº 05/2022

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE
DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA NO ÂMBITO

DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE e CULTURA
 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas
atribuições legais conforme a Portaria Reitoria nº 200, de 10/05/2022, publicada no
DOU de 10/05/022, página 35, e considerando o disposto na Resolução Conad/Unilab
nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021, na Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho
de 2020 e Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, posto que se aplicam a esse
PGD, considerando o Edital SGP/UNILAB nº 06/2022, no Edital SGP/Unilab nº 06, de
20 de setembro de 2022, e no seu 1º Aditivo, de 26 de setembro de 2022, torna
pública a chamada para adesão de servidores(as) ao Programa de Gestão (PG) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira no âmbito da
Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX).
 
1.DO OBJETO

1. Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção
de servidores em exercício efetivo lotados na Pró-Reitoria de Extensão, Arte e
Cultura, com a finalidade de participação no Programa de Gestão (PG),
conforme regulamento aprovado pela Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de
25/10/2021.

1. O chamamento público será regido por este edital, promovido e executado por
Comissão designada por Portaria interna.

1. Período do Programa de Gestão: 6 (seis) meses a partir da data a partir da
publicação da portaria de autorização.

 
2.DAS NORMAS DO PG

2. O Programa de Gestão da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX),
terá abrangência para o Gabinete PROEX, a Coordenação de Extensão e
Assuntos Comunitários (CEAC) e seus núcleos/setores; a Coordenação de Arte
e Cultura (COAC) e seus núcleos/setores.

2. O servidor participante do programa de gestão e o chefe imediato de cada
subunidade, setores e divisões elaborará, com conhecimento do gabinete,
trimestralmente o(s) plano(s) de trabalho(s) individual(is) a ser(em)
desenvolvido(s) pelo setor.

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

1. as atividades a serem desenvolvidas com as respectivas metas expressas em
horas equivalentes;

2. 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;

3. o termo de ciência e responsabilidade;
4. parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade;
2. Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser considerada a tabela de

atividades divulgada pela Proex para este fim, observando a atividade, a entrega
esperada e as faixas de complexidade, conforme art. 9º da Resolução Conad nº
09/2021.

2. A chefia imediata fará a avaliação das entregas pactuadas no plano de trabalho
de cada servidor de sua unidade, conforme formulário específico disponibilizado
pela Proex.

2. Cada chefia deverá enviar a avaliação dos servidores de sua unidade para
apreciação da Proex, mediante processo SEI específico, a fim de integrar o
relatório final das unidades máximas participantes do Programa de Gestão,
conforme cronograma disposto no Edital SGP/Unilab nº 06/2022 e aditivos.

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

3. Regime de execução parcial: quando a forma de teletrabalho a que está
submetido o participante restringe-se a um cronograma específico, parcialmente
remoto e parcialmente presencial, dispensado do controle de frequência durante
a atividade remota;

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

3. Regime de execução integral: quando a forma de teletrabalho a que está
submetido o participante compreende a totalidade da sua jornada de trabalho,
dispensado do controle de frequência.

 
4.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG

4. Poderá habilitar-se ao Programa de Gestão o servidor que desenvolva
atividades:
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1. que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a
utilização de recursos tecnológicos;

 

2. cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros
agentes públicos;

3. cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração;
4. cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de

previsibilidade e/ou padronização nas entregas.

 
5.DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG

5. É vedada a participação em qualquer um dos regimes do Programa de Gestão
ao servidor:

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 atividades não permitam a efetiva mensuração da produtividade,
resultados e desempenho em relação às entregas;

2. que tenha menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;
3. que apresente contraindicações por motivo de saúde, constatada em

perícia médica;
4. que tenha sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à

indicação;
5. que, como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de

atendimento de setores que atendem ao público interno e externo;
6. que se utilize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como

parte das metas;
7. 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;

8. ocupante do cargo efetivo de Professor do Magistério Superior ou
Professor Substituto ou Visitante.

5. Fica vedado o regime integral de teletrabalho ao servidor cuja natureza de parte
de suas atividades exija a presença física do participante na unidade ou que
sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo, podendo candidatar-se ao
regime parcial.

5. Fica vedado o regime integral de teletrabalho ao servidor ocupante de Função
Gratificada (FG), podendo candidatar-se ao regime parcial.

5. Fica vedado o regime integral de teletrabalho ao servidor ocupante de Cargo de
Direção nível 4 (CD-4), podendo candidatar-se ao regime parcial limitado a 1
(um) dia de trabalho remoto.

 
 
6.DO DESLIGAMENTO DO PG

6. A Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura desligará o participante do PG:

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

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;

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;

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

7. Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Normativo;
8. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32

da Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021.

 
 
7.Das Vagas

7. Ficam disponibilizadas a todos os servidores lotados na Pró-reitoria de
Extensão, Arte e Cultura, independentemente da unidade de exercício, as vagas
para o Programa de Gestão conforme quadro abaixo:

 

1. Quantidade de servidores aptos e interessados em participar do PGD: 4
2. Quantidade de vagas para o regime parcial: 4

 
 

Regime de execução Vagas

Parcial 4

8.DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

7. É de responsabilidade da Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura a inclusão das
atividades no sistema PGD Susep, com o apoio das chefias de unidades e da
Secretaria.

7. O cadastro do nome da atividade deverá ter início obrigatoriamente pela sigla
da(s) unidade(s) a que pertence, na forma do anexo do Edital SGP/Unilab nº
06/2022.

7. A vedação contida na alínea "h" do item 4.2 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
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avaliação dos resultados das atividades de suas equipes vinculadas no sistema
PGD Susep.

 
 
9.DO CONHECIMENTO TÉCNICO REQUERIDO DO PARTICIPANTE
9.1 O servidor participante do PG deverá ter os conhecimentos técnicos e habilidades
para o desenvolvimento das atividades de teletrabalho.
9.2. As competências que trata o caput, podem ser transversais nos conhecimentos
técnicos e habilidades podendo uma atividade ser cadastrada em planos de trabalho
de divisões diferentes.
 
 
10.DA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PG

10. O servidor participante do PG fica responsável por providenciar as estruturas
físicas e tecnológicas necessárias, mediante a utilização de equipamentos e
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos
referentes à conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras
despesas decorrentes do exercício de suas atribuições.

10. Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento por parte da instituição quanto aos
gastos para montagem e manutenção da infraestrutura necessária ao
desempenho das atividades inerentes ao PG.

 
11.DOS DEVERES DO PARTICIPANTE DO PG
O participante do PG, deverá:

1. Assinar termo de ciência e responsabilidade;
2. Cumprir o estabelecido no plano de trabalho;
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 09/2021, de 25/10/2021;

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;

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;

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

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

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;

9. Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às
normas internas e externas de sigilo e segurança da informação, conforme
Termo de Ciência e Responsabilidade;

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;

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.

 
12.DAS INSCRIÇÕES

12. O período de inscrição é de 1 a 2 de Dezembro pelo Sistema SUSEP.
12. Somente será admitida uma única inscrição por servidor e, em caso de mais de

uma inscrição, será considerada a última.
12. O servidor que se inscrever para o regime de execução integral e que

porventura não seja classificado dentro do número de vagas será enquadrado
no regime de execução parcial, conforme disponibilidade de vagas.

12. A Proex não se responsabilizará por inscrição não realizada por motivos de
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação e por outros fatores que impossibilitem a

 
transferência de dados.

12. A inscrição implica conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas
neste edital e nas normativas referentes ao Programa de Gestão da Unilab, não
podendo o servidor alegar desconhecimento.

12. Na hipótese de servidores que estiverem de licença ou afastamento na fase de
habilitação prevista no cronograma, ao retornar às atividades, se houver
interesse desse servidor em participar do programa de gestão e estiver apto de
acordo com este edital, caberá ao dirigente de unidade enviar solicitação à SGP,
via ofício, no mesmo processo SEI de origem, com a relação de servidores que
atendam a essa condição.

 
 
13.DA SELEÇÃO

13. Caberá à Proex a seleção dos candidatos, com o apoio das chefias imediatas,
por meio de comissão constituída conforme item 1 do presente edital.

13. A seleção dos candidatos às vagas disponíveis deverá consistir na verificação
das seguintes habilidades:
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1. Conhecimento técnico;
2. Capacidade de organização e autodisciplina;
3. Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;
4. Capacidade de interação com a equipe;
5. Atuação tempestiva;
6. Proatividade na resolução de problemas;
7. Abertura para utilização de novas tecnologias;
8. Orientação para resultados;
9. Capacidade colaborativa.

 

13. As habilidades do item 13.2., serão verificadas pela comissão mediante
instrumento próprio disponível no Anexo I deste edital.

1. A comprovação de conhecimento técnico se dará mediante apresentação
do certificado de conclusão do Curso de Formação para o Programa de
Gestão e Desempenho, o qual está disponibilizado na plataforma Unilab
Virtual.

2. As habilidades listadas no item 13.2., alíneas (b) a (i), serão avaliadas numa
escala de 1 a 5, sendo 1 o menos satisfatório e 5 o mais satisfatório.

13. O candidato será aprovado se considerado habilitado em todos os requisitos
listados no item 13.2.

13. Será publicada relação de candidatos habilitados, organizados em ordem
decrescente a partir do somatório da pontuação conforme item 13.3.2.

13. A chefia imediata deverá justificar caso o servidor não seja aprovado para a
vaga, fundamentando sua decisão.

13. Quando o número de vagas para o regime integral de teletrabalho foi inferior ao
número de interessados, serão observados os seguintes critérios na priorização
dos participantes, nesta ordem:

 
 

1. comorbidade limitante comprovada por laudo médico e apresentado mediante
fluxo da unidade de perícia da Unilab;]

2. com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000;

3. gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;
4. com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de

11 de dezembro de 1990;
5. com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo;
6. com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho

individual, cujo escore deverá ser desenvolvido a partir da análise do formulário
de avaliação;

7. Formação e Capacitação.

 
14.DOS RECURSOS

14. O participante poderá interpor recurso caso discorde da avaliação de sua
inscrição e do resultado da seleção, conforme cronograma disposto no item 15.

14. A interposição de recurso deve ser feita por e-mail enviado para
proex@unilab.edu.br com o assunto “Programa de gestão - Recurso”,
constando o motivo e a fundamentação de sua discordância. O gabinete da
Proex encaminhará o e-mail à comissão.

14. A chefia imediata, com o apoio da comissão, deverá avaliar o recurso e
encaminhar para publicação, conforme cronograma.

 
 

15. DO CRONOGRAMA

Atividade Data prevista

Publicação do Edital 30/11/2022

Inscrição no Programa de Gestão 01 a 02/12/2022

Resultado preliminar das inscrições 05/12/2022

 
 

  

Interposição de recurso das inscrições 05 a 06/12/2022

Divulgação das inscrições após recurso 07/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da seleção 07/12/2022

Interposição de Recurso do Resultado da seleção 08 a 09/12/2022

Resultado Final da Seleção 12/12/2022

 
 
ANEXO I
FORMULÁRIO DE SELEÇÃO DE SERVIDOR(A)

Nome  

Regime
pretendido

( ) Integral ( ) Parcial
No caso do regime parcial, indique, neste formulário, o percentual
de presencialidade pretendida.
20% () 40% () 60% () 80% ()
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Habilidade Avaliação

Conhecimento técnico
( ) Habilitado
( ) Não habilitado

 

Habilidade
Pontuação
Escala de 1 a 5, sendo: 1 o menos
satisfatório 5 o mais satisfatório

Capacidade de organização e
autodisciplina  

Capacidade de cumprimento das
atividades nos prazos acordados  

Capacidade de interação com a equipe  

Atuação tempestiva  

Proatividade na resolução de problemas  

Abertura para utilização de novas
tecnologias  

Orientação para resultados  

Capacidade colaborativa  

 

 

Habilidade Avaliação

Conhecimento técnico
( ) Habilitado

( ) Não habilitado

 

Habilidade

Pontuação

Escala de 1 a 5, sendo:
1 o menos satisfatório 5
o mais satisfatório

Capacidade de organização e autodisciplina  

Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos
acordados  

Capacidade de interação com a equipe  

Atuação tempestiva  

Proatividade na resolução de problemas  

Abertura para utilização de novas tecnologias  

Orientação para resultados  

Capacidade colaborativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa em caso de não habilitação:

( ) Servidor(a) não habilitado

( ) Servidor(a) habilitado

ANEXO II
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Barema

 

 

BAREMA PARA APLICAÇÃO EM CASO DE EMPATE

 

BAREMA DE DESEMPATE ENTRE PARTICIPANTES

 

 

 
PONTUAÇÃO

O POR
UNIDADE

PONTUAÇÃO
O MÁXIMA

PONTUAÇÃO DO
PARTICIPANTE

CRITÉRIOS PESSOAIS Com Horário 5 5

 

  Especial, nos   

  termos dos   

  parágrafos 2º   

  e     3º do art.   

  98 da Lei nº   

  8.112, de 11   

  de dezembro   

  de 1990.   

  Gestantes e 5 5

 

  Lactantes,   

  durante o   

  período de   

  gestação e   

  amamentação.   

  Com 5 5

 

  mobilidade   

  reduzida, nos   

  termos da Lei   

  nº 10.098, de   

  19 de   

  dezembro de   

  2000.   

 

  

Com filho em 3 3

 idade pré   

escolar.   

Tempo de 1 5

 

exercício na   

unidade   

máxima (por   

ano completo).   
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Nível de 1 16

 

Progressão na   

Carreira TAE,   

nos termos da   

Lei nº 11.091,   

 

 

  

de 12 de

   janeiro de

2005.

Servidor não 1 1

 

usufruiu de   

afastamento   

para cursar   

pós   

graduação   

nos últimos   

12   

meses.   

Servidor não 1 1

 

participou de   

regime de   

execução de   

teletrabalho   

integral nos   

últimos 12   

meses.   

 

 

 

 

Servidor não 3 3

 exerce cargo   

de chefia   

EDUCACIO Capacitações 1 6

 

NAIS realizadas nos   

 últimos 6   

 meses (carga   

 horária   

 mínima de   

 20h por   

 curso) ou   
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 Certificação   

 Obtida.   

 Classe de 1 4

 

 Capacitação   

 na Carreira   

 TAE,   

 nos termos da   

 Lei nº 11.091,   

 de 12 de   

 janeiro de   

 2005.   

 

 

  

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
Instituição 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 II, devem ser anexados ao
processo documentos comprobatórios (certificados, declarações, diplomas etc.).

Documento assinado eletronicamente por SEGONE NDANGALILA COSSA,
PRÓ-REITOR(A) DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, SUBSTITUTO(A), em
30/11/2022, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0578397 e o código CRC 8F8B4536.

ANEXO I AO EDITAL PROEX Nº 05/2022

 

critérios

Edital_ PGD Proex (0578397)         SEI 23282.017425/2022-58 / pg. 8

Boletim de Serviço da Unilab  Extraordinário Nº 84 - 30 de novembro de 2022

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


TABELA DE ATIVIDADES de
avaliação

     

Atividade Produto esperado A B C D E Faixa de
complexidade

Tempo
presencial
(em horas)

Tempo
teletrabalho
(em horas)

Ganho
produtividade

Permite
trabalho
remoto
(sim ou
não)

(PROEX/GAB) Acompanhamento de e-mail institucional e-mails encaminhados 1 2 1 1 2 baixa 3 2 33%SIM
(PROEX/GAB) Acompanhamento de processos e elaboração de
documentos cumprimento de prazos 1 2 2 1 1 baixa 3 2 33%SIM

(PROEX/GAB) Participação em comissões e grupos de trabalho ata das reuniões 3 1 3 3 1 média 4 4 0%NÃO
 (PROEX/GAB)Publicação de documentos no Diário Oficial da União publicação 2 3 1 3 1 média 2 1 50%SIM

 (PROEX/GAB) Revisão de normativos sugestões de alteração 3 3 3 3 3 alta 3 2 33%SIM

 (PROEX/GAB) Participação em reuniões relato de reunião 2 1 2 1 2 média 2 2 0%SIM
(PROEX/GAB) Elaborar plano de trabalho plano de trabalho 3 3 2 1 3 média 1 1 0%SIM

(PROEX/GAB) Despachar processos - baixa complexidade despacho elaborado e processo tramitado 1 1 1 2 2 baixa 1 0,5 50%SIM

(PROEX/GAB) Despachar Processos - média complexidade despacho elaborado e processo tramitado 2 2 2 2 2 média 2 1 50%SIM

(PROEX/GAB) Despachar Processos - alta complexidade despacho elaborado e processo tramitado 3 3 3 3 1 alta 3 2 33%SIM

(PROEX/GAB) Organizar Agenda marcações, solucionamento de conflitos  e
comparecimento aos eventos 1 1 1 1 3 baixa 1 1 0%SIM

(PROEX/GAB) Participar de Reuniões (programadas) relato de reuniões e encaminhamentos definidos 3 1 3 1 3 média 2 1 50%SIM

(PROEX/GAB) Participar de reuniões (não programadas) relato de reuniões e encaminhamentos definidos 3 1 3 1 1 média 2 2 0%SIM

(PROEX/GAB) Analisar processos - baixa complexidade emissão de parecer 2 1 1 1 2 baixa 1 0,5 50%SIM

(PROEX/GAB) Analisar processos - média complexidade emissão de parecer ou documento similar que
indique o encaminhamento necessário 3 2 2 2 2 média 2 1 50%SIM

(PROEX/GAB) Analisar processos - alta complexidade emissão de parecer ou documento similar que
indique o encaminhamento necessário 3 3 3 3 1 alta 3 2 33%SIM

(PROEX/GAB) Elaborar documentos  - baixa complexidade documento elaborado 1 1 1 1 3 baixa 1 0,5 50%SIM
(PROEX/GAB) Elaborar documentos - média complexidade documento elaborado 2 2 2 2 2 média 2 1 50%SIM
(PROEX/GAB) Elaborar documentos - alta complexidade documento elaborado 3 3 3 3 3 alta 3 2 33%SIM
(PROEX/GAB) Enviar documentos para publicação no DOU E BS documento elaborado 1 1 1 1 3 baixa 0,5 0,5 0%SIM

(PROEX/GAB) Realizar estudos e discussões em grupo para amparar
deliberações em processos

exposição de fundamentações identificadas no
estudo 3 1 3 3 1 média 3 2 33%SIM

(PROEX/GAB) Cadastro e Instrução de processos diversos - baixa
complexidade processo aberto e anexos incluídos 1 1 1 1 1 baixa 1 0,5 50%SIM

(PROEX/GAB) Cadastro e Instrução de processos diversos - media
complexidade processo aberto e anexos incluídos 2 2 2 2 2 média 1 0,5 50%SIM

(PROEX/GAB) Cadastro e Instrução de processos diversos - alta
complexidade processo aberto e anexos incluídos 3 3 3 3 1 alta 2 1 50%SIM

(PROEX/GAB) ESTUDOS/PESQUISAS DE NORMAS E
PROCEDIMENTOS

exposição de fundamentação identificadas no
estudo      - 2 1 50%SIM

(PROEX/GAB) PARTICIPAÇÃO EM G.T. OU COMISSÕES parecer ou documento objeto do GT      - 4 4 0%NÃO

(PROEX/GAB) Cadastro de viagem no sistema governamental viagem cadastrada e tramitada 3 3 3 2 3 alta 2 1,5 25%SIM

 (PROEX/GAB) Acompanhamento das viagens no sistema governamental bilhetes emitidos e envio para pagamento de
diárias 3 3 3 2 3 alta 1 0,5 50%SIM

(PROEX/GAB) Prestação de contas de viagem no sistema governamental inclusão dos documentos comprobatório e
tramitação para análise da autoridade superior 3 3 3 3 3 alta 2 1,5 25%SIM

(PROEX/GAB) Acompanhamento da Prestação de contas de viagem no
sistema governamental viagem encerrada e resumo incluído no processo 3 3 3 3 2 alta 1 0,5 50%SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhamento de e-mail institucional Soluções de problemas e encaminhamentos 1 2 1 1 2 baixa 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhar o cadastro das ações de extensão no
SIGAA: conferir, validar e distribuir para CAPEAC Ação enviada para o avaliador 2 1 2 1 3 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhamento da avaliação da ação junto ao avaliador
e a coordenação de extensão

Ação avaliada pela CAPEAC e pelo (a)
coordenador (a) de extensão 2 2 2 1 3 média 2 1 50% SIM

(PROEX/CEAC) Verificar ações aprovadas e que demoram a entrar em
execução Ação em execução ou excluída do SIGAA 2 2 2 2 3 média 1 1 0% SIM

(PROEX/CEAC) Reunião agendada para dúvidas e/ou apoio ao usuário
com dificuldade no sistema SIGAA pelo Google Meet. Soluções de problemas do usuário 2 2 2 3 1 média 1 1 0% SIM

(PROEX/CEAC) Controle das ações do PIBEAC e distribuição para
avaliação. Proposta PIBEAC avaliada. 2 2 2 3 3 média 5 4 20% SIM

(PROEX/CEAC) Abertura e acompanhamento de processo SEI Oficios, despachos e envio de dados 2 3 3 2 1 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC) Elaboração e atualização de planilhas para controle de
acompanhamento de Relatórios de Ações de Extensão

Planilha para inserção dos dados referentes ao
acompanhamento dos relatórios. 2 1 2 1 1 baixa 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhamento de Relatórios de Ações de Extensão:
recebimento, validação, verificação e download de anexo de relatórios no
SIGAA

Relatório com anexo segue para avaliação e
relatório sem anexo é devolvido para o coordenador
da ação.

2 2 3 2 2 média 4 3 25% SIM

(PROEX/CEAC) Devolução de relatórios para ajustes  e controle de retorno
para avaliação da CAPEAC.

Relatório completo com arquivo para ser avaliado
pela CAPEAC 1 2 2 1 1 baixa 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Distribuição e controle de relatórios para avaliação da
CAPEAC. Relatório avaliado pela CAPEAC 1 2 2 1 2 média 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Recebimento, identificação, retorno de pareceres dos
Relatórios e encaminhamento para certificação de ações.

Projeto atualizado e finalizado no sistema e
encaminhado para certificação 1 2 2 1 1 baixa 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Abrir e acompanhar processo de folha de pagamento dos Processo assinado e enviado para o financeiro 3 3 2 1 3 média 3 2 33% SIM
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bolsistas. Processo assinado e enviado para o financeiro 3 3 2 1 3 média 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Baixar relatório do frequência dos bolsistas e voluntários
do e-mail e inserir no banco de dados

Folha de pagamento pronta para abrir processo de
pagamento de bolsas 2 3 2 1 3 média 4 4 0% NÃO

(PROEX/CEAC) Emissão de declaração pelo bando de dados Declaração enviada por e-mail 3 2 3 2 3 alta 3 2 33% NÃO

(PROEX/CEAC) Reunião com a DTI sobre o módulo de extensão SIGAA Encaminhamentos e demandas. 2 2 3 2 3 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC) Inserção e ajustes dos editais e eixos no SIGAA Edital aberto no SIGAA para inscrições 2 2 3 2 3 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhar o processo de inserção da carga horária da
curricularização no Módulo de extensão SIGAA

Realizar solicitações da DTI referente ao módulo de
extensão sigaa 3 2 3 2 3 alta 4 3 25% SIM

(PROEX/CEAC) Acompanhamento do SIGAA para proposição de ajustes
e/ou aprimoramento

tornar o trabalho de monitoramento dos projetos
mais automatizados. 3 2 3 2 3 alta 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC)Participação de comissões permanentes ou temporárias Conclusão do trabalho definido na portaria da
comissão 3 3 3 2 1 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC)apoiar o encontro de extensaõ: sistema gerenciar da
SEMUNI

Aprovar os trabalhos para apresentação no
encontro de extensão 3 3 3 3 1 alta 3 3 0% SIM

(PROEX/CEAC)Realizar relatórios dos (as) estagiárias Inserção do relatório no SEI 3 3 2 1 1 média 3 2 33% SIM

(PROEX/CEAC) Elaboração de documentos (relatórios/minutas/manual/IN) Documento elaborado ou minuta do documento 3 1 3 1 1 média 5 4 20% SIM

(PROEX/CEAC) Realizar estudos e discussões em grupo para amparar
deliberações sobre a curricularização Definir parâmetros para curricularização 3 1 3 3 3 alta 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC)Estudos de normas e procedimentos para
desenvolvimento 

exposição de fundamentação identificadas no
estudo 3 3 3 1 2 média 2 2 0% SIM

(PROEX/CEAC)Elaboração de boletim Boletim publicado 3 1 3 1 2 média 3 2 33% SIM

Referência: Processo nº 23282.017425/2022-58 SEI nº 0578397
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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA SERVIDORES DO SIBIUNI nº 001/2022

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA.

CAPÍTULO I

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.2 A DIRETORIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria n° 845, de 16 de 2020, publicado no DOU de 17 de
outubro de 2019, do Ministério da Educação; torna público para conhecimento dos interessados - Servidores do
Sibiuni - o presente Edital de chamamento Público, observadas as disposições constantes no presente Edital e
acostados nos seguintes dispositivos normativos:

1.2.1 Decreto nº 1.590 de 10 agosto 1995 que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da
Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências;

1.2.2 Instrução Normativa ME nº 65, de 30 de julho de 2020 que estabelece orientações, critérios e
procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de Programa de Gestão;

1.2.3 Portaria MEC Nº 267, de 30 de abril de 2021 que autoriza a implementação do programa de gestão pelas
unidades do Ministério da Educação - MEC e de suas entidades vinculadas;

1.2.4 Resolução Conad/Unilab nº 08/2021, de 25 de outubro de 2021 que aprova a jornada de trabalho dos
Técnicos Administrativos em Educação da Unilab;

1.2.5 Resolução Conad/Unilab nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021 que aprova o Programa de Gestão da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab);

1.2.6 Resolução Conad/Unilab nº 01/2021 de 25 de outubro de 2021 que aprova as normas e diretrizes de
utilização do serviço de correio eletrônico institucional da Unilab; e

1.2.7 Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de Setembro de 2022.

2 DO OBJETO

2.1 Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores em exercício no
Sistema de Bibliotecas da Unilab (Sibiuni) com a finalidade de participação no Programa de Gestão Desempenho
(PGD), conforme regulamento aprovado pela Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021 e dital
SGP/Unilab nº 06, de 20 de Setembro de 2022.

2.3 O chamamento público será regido por este edital e promovido pela Diretoria do Sistema de Bibliotecas da
Unilab, tal qual sua execução.
3 DAS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO
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3.1 O Programa de Gestão e Desempenho no Sibiuni terá abrangência para a Diretoria do Sistema de
Biblioteca da Unilab (DISIBIUNI), Divisão de Desenvolvimento de Acervos (DDA) e Seção de Seleção e Aquisição
(SESA), em conformidade com a vinculação aos sistemas estruturantes do governo federal - o SIORG.

3.2 O participante do programa de gestão e a sua chefia imediata elaborarão, a cada 15 (quinze) dias, o(s)
plano(s) de trabalho(s) a ser(em) desenvolvido(s) pelo setor.

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

3.3 Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser observada a tabela de atividades do anexo I deste
Edital observando o plano de atividade, por modalidade (presencial), faixa de complexidade e ganho de
produtividade (se houver), a entrega esperada, bem como o rol de atividades de cada setor, conforme art. 9º, da
Resolução CONAD nº 09/2019, de 25 de outubro de 2021 e item 4.2 do Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de
Setembro de 2022.

4 DOS TIPOS DE ATIVIDADES

4.1 O detalhamento do Plano de Atividade do Sibiuni e os tipos de atividades estão no anexo I.

4.2 Os critérios de avaliação das atividades estão no anexo I.

5 DOS REGIMES DE EXECUÇÃO

5.1 O presente edital prevê a habilitação e adesão de servidores(as) ao seguinte regime:

5.1.2 Regime de execução parcial; quando a forma de teletrabalho a que está submetido o participante
restringe-se a um cronograma específico, parcialmente remoto e parcialmente presencial, dispensado do controle
de frequência somente durante a atividade remota;

5.2 No regime de execução parcial, o tempo mínimo de desempenho das atividades na Diretoria do Sistema
de Biblioteca da Unilab (DISIBIUNI), de maneira presencial, será de 60% (sessenta por cento) da carga horária do
servidor.

5.3 No regime de execução parcial, o tempo mínimo de desempenho das atividades na Divisão de
Desenvolvimento de Acervos (DDA) e Seção de Seleção e Aquisição (SESA), de maneira presencial, será de 40%
(quarenta por cento) da carga horária do servidor.

6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 Poderá participar do Programa de Gestão e Desempenho do Sibiuni o(a) servidor(a) que esteja em efetivo
exercício no Sibiuni, e ainda que desenvolva atividades que:

6.1.2 Possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de
recursos tecnológicos;

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

6.1.4 Cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração; e
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6.1.5 Cuja natureza seja de baixa ou média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou
padronização nas entregas.

6.2 O Programa de Gestão do Sibiuni não se aplica:

6.2.1 A atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que
sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo; e

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

7 DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1 É vedada a realização da participação do edital o servidor que:

7.2 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 atividades não permitam a efetiva mensuração da

produtividade, resultados e desempenho em relação às entregas.

7.3 Tenha menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;

7.4 Apresenta contraindicação por motivo de saúde, constatada em perícia médica;

7.5 Tenha sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à indicação.

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

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

7.8 Que se utilize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

7.9 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;

7.10 Fica vedada a oferta de vagas para o regime integral de teletrabalho aos servidores ocupantes
de Função Gratificada (FG) no Sibiuni.

8 DO DESLIGAMENTO

8.1 O Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unilab desligará o participante do PGD:

8.1.1 Por solicitação do participante, observada antecedência mínima de 15 ( quinze ) dias;

8.1.2 No interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da força
de trabalho, devidamente justificada, observada antecedência mínima de 15 ( quinze ) dias;
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8.1.3 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;

8.1.4 Pelo decurso de prazo de participação no programa de gestão;

8.1.5 Em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

8.1.6 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;

8.1.7 Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Normativo;

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

9 DO PRAZO DE PERMANÊNCIA

9.1 A permanência do participante no Programa de Gestão será de 6 (seis) meses, havendo necessidade de
aprovação em novo edital para continuidade no programa.

10 DOS DEVERES DO PARTICIPANTE

10.1 O participante do Programa de Gestão , deverá:

10.1.1 Assinar o termo de ciência e responsabilidade, que será assinado, também, pela chefia imediata.

10.1.2 Dá ciência de que ao concluir a inscrição você está dizendo: Sibiuni eu concordo com seus termos de
ciência e uso de mecanismos de comunicação online no Sibiuni para o PGD - Anexo III.

10.1.3 Cumprir o estabelecido no plano de trabalho;

10.1.2.1 Atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença física for
necessária e houver interesse da administração pública.

10.1.2.2 O prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal do servidor
participante 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 telemáticos ou
informatizados, será de 72 horas, a partir da convocação.

10.1.2.3 Em situações extraordinárias e não programadas, serão admitidas convocações com prazo inferior
ao estabelecido no parágrafo anterior.

10.1.2.4 A convocação deverá ser realizada, prioritariamente, por meio de comunicação institucional
(e-mail), e também, se necessário, pelas ferramentas de comunicação apontadas neste edital, sendo necessária a
devida justificativa da chefia imediata.

10.1.3 Manter dados cadastrais e de contato, permanentemente atualizados, ativos, disponíveis aos demais
servidores da unidade e da instituição, respeitadas as regras de transparência de informações e dados previstos
em legislação.
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10.1.3.1 Para fins do disposto no caput, o (a) servidor (a) deverá informar e manter atualizado número de
telefone, fixo ou móvel, de livre divulgação tanto dentro do órgão ou da entidade quanto para o público externo
que necessitar contatá-lo.

10.1.4 Consultar diariamente o seu e-mail institucional e demais formas de comunicação utilizadas pela unidade
e setor de exercício;

10.1.4.1 O e-mail institucional é a forma prioritária para comunicação formal, sendo permitida a utilização
de chamadas telefônicas, envio de mensagens instantâneas via Whatsapp, chat de e-mail, como forma subsidiária
para comunicação.

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

10.1.6 Manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução do
trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu
andamento e as entregas.

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

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

10.1.9 Retirar processos, materiais 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.

10.1.10 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.

11 DOS CONHECIMENTOS TÉCNICO REQUERIDO DO PARTICIPANTE

11.1 O servidor participante do Programa de Gestão deverá ter, de forma geral, os seguintes

conhecimentos técnicos e habilidades para o desenvolvimento das atividades do teletrabalho:

11.2 Conhecimento para utilização de computador, notebook, tablet e/ou smartphone;

11.3 Conhecimento para atendimento ao público interno e externo via telefone, chat (chat de e-mail e
whatsapp), webconferência (RNP, Google Meet e Microsoft Teams) e/ou outras forma de comunicação;

11.4 Possui habilidade para utilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, sistemas SIG-UFRN,
Sistema Pergamum, Sistema DSpace e demais sistemas institucionais relacionados à área de atuação;

11.5 Utilizar o e-mail institucional observando a Resolução Conad/Unilab Nº 01/2021 de 25 de
outubro de 2021, que estabelece padrões, responsabilidades e requisitos de utilização do e-mail
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institucional no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab);

11.6 Utilizar outras ferramentas tecnológicas necessárias para o desenvolvimento das atividades do
setor;

11.7 Conhecimento técnico inerente à realização das atividades do setor de lotação.

11 DAS VAGAS

11.1 A distribuição das vagas está descrita no Anexo II - Quadro de Vagas deste Edital.

12 DAS INSCRIÇÕES

12.1 As inscrições serão realizadas conforme o prazo estabelecido no cronograma, exclusivamente, por meio de
formulário on-line de inscrição disponível neste link https://forms.gle/uWDt7uWFpctnCFRW7

12.2 Informações deste Edital, sobre a inscrição e dúvidas deverão ser encaminhados para o e-mail
dsibiuni@unilab.edu.br, respeitando o prazo de inscrições estabelecido neste edital.

12.3 O participante receberá um e-mail ratificando sua inscrição com uma cópia do formulário on-line de
inscrição.

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

13.5 A inscrição no presente Edital implica ciência e aceitação das condições estabelecidas e demais
instrumentos reguladores, não podendo o servidor alegar desconhecimento.

14 DA SELEÇÃO

14.1 Serão selecionados os servidores inscritos dentro do número de vagas prevista no Quadro de Vagas -
Anexo I - deste Edital.

14.2 A listagem dos servidores selecionados no edital será publicada no portal da Unilab, na página do Sibiuni.

14.3 A seleção dos servidores consistirá na verificação de habilidades pela chefia imediata, mediante
instrumento próprio estabelecido pelo setor.

14.3.1. O candidato será aprovado se considerado habilitado, pela chefia imediata, observando-se o disposto no
item anterior, assim como, também, as vedações previstas neste edital e no arcabouço normativo que trata do
programa de gestão na Unilab.

14.3.2 A chefia imediata deverá justificar caso o servidor não seja habilitado para a vaga, fundamentando
sua decisão.

15 DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

15.1 O Sibiuni utilizará 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.
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15.2 A aferição do cumprimento das metas será feita através da metodologia de avaliação de entrega previsto
no plano de trabalho do Sibiuni - Anexo I.

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

16 DO CRONOGRAMA

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

ETAPA DATA OU PERÍODO

Publicação do edital
02 -12 - 2022

Período de inscrição 05 - 12 - 2022

Homologação das inscrições e resultado preliminar
06 - 12 - 2022

Recursos
07 - 12 - 2022

Resultado Final e resposta dos recursos 08 - 12 - 2022

Início da execução do Programa de Gestão 14 - 12 - 2022
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ANEXO I

PLANO DE ATIVIDADE DO SISTEMA DE BIBLIOTECA DA UNILAB –
2022/2023

Missão: A missão do Sistema de Bibliotecas da Unilab é fomentar e fornecer serviços de informação
de excelência, indispensável no apoio ao ensino, aprendizagem e investigação científica, além de proporcionar a
difusão e valorização do conhecimento produzido por meio da disseminação da informação, sendo suporte de
apoio ao pleno desempenho das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Gestão da Unilab.

Finalidade: O Sistema de Bibliotecas da Unilab terá como finalidade se destacar como serviço de
excelência para a disseminação, desenvolvimento e prestação de recursos e serviços de informação inovadores
nas áreas de conhecimento, técnico-científico-informacional e administrativas abrangidas pela Universidades.

Visão: Ser reconhecido como um Sistema de Bibliotecas de excelência e inovação na gestão da
informação e na prestação de produtos e serviços para o corpo acadêmico – docente e discente, administrativo e
sociedade em geral, tornando-se referência para outras universidades.

Valores:

Compromisso: A informação é tida como insumo para o funcionamento de uma biblioteca e,
consequentemente, de uma universidade, para tanto é preciso compromisso com a qualidade dos serviços
prestados na gestão da informação;

Inovação; Visão organizacional com inovação é requisito vital para compor um referencial de serviço
bibliotecário e gestão da informação com qualidade;

Excelência: Buscar excelência em todos os processos de gerenciamento e disseminação de
informação, objetivando atender as necessidades e expectativas dos usuários;

Ética: Buscar promover a informação alinhada a uma conduta ética e pautada nos princípios
constitucionais que regem o serviço público;

Integração: Agir de forma a contribuir com os processos de integração internacional e regionais
pautados nas diretrizes da Unilab e seus planos institucionais;

Diversidade: Agir de forma a contribuir na promoção da diversidade e inclusão conforme as diretrizes
da Unilab e seus planos institucionais.

Apresentação:

O Sistema de bibliotecas da Unilab apresenta sua forma de organização de trabalho buscando
atender critérios e procedimentos gerais a serem observados pela Unilab e demais órgãos federais acostados no
arcabouço de dispositivos normativos em vigor.

Alinhado e estes dispositivos regulatórios, o Sibiuni em sua proposta de Programa de Gestão e
Desempenho (PGD) busca delinear um instrumento que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das
atividades realizadas pelos seus servidores, com foco na entrega por resultados e qualificando produtos e serviços
disponibilizados pelo Sistema de Bibliotecas da Unilab à comunidade acadêmica e à sociedade.

No Sibiuni o PGD configura-se como uma ferramenta que possibilita a mensuração efetiva do
trabalho realizado pelos servidores, que aderirem ao programa, baseado em resultados e entregas. Estas entregas
são o resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade.

Portanto, no Sibiuni, objetiva-se buscar uma gestão mais profissionalizada, voltada para ganho de
produtividade e melhoria da qualidade de vida de toda a equipe a partir do teletrabalho em seu formato híbrido.
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Plano de trabalho do Sibiuni

O Plano sequencial de atividades do Sistema de Biblioteca da Unilab (Sibiuni) tem por objetivo
oferecer à comunidade interna e externa atividades, produtos e serviços entre outras ações que contribuam com
a reflexão e a formação de um espírito crítico. Pretende-se ir além do que se pode imaginar de uma biblioteca
universitária.

O PGD através de um Plano de trabalho pretende disciplinar o exercício de atividades em que os
resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja execução possa ser realizada pelos participantes que
optarem por aderir ao Programa de Gestão no âmbito do Sibiuni. Em síntese, o plano de trabalho são atividades a
serem executadas pelo participante em período estabelecido nos termos do PGD. Estes planos serão pactuados
entre servidores e chefias e conterão as ações a serem executadas e entregues em períodos de 07 e/ou 15 dias.

O regime prioritário será o de teletrabalho parcial, no qual os servidores desenvolvem parte de suas
ações de forma presencial e outra, remota. Sobre os meios de comunicação, fica obrigatório a utilização do e-mail
institucional para comunicação formal com necessidade de registro, fica permitida a utilização de chamada
telefônica e, também, envio de mensagens instantâneas via whatsapp, chat de e-mail, para comunicação,
preferencialmente, entre 08:00 e 17 horas de segunda a sexta-feira.

Faixas de complexidades:

A complexidade das atividades serão calculadas em baixa, média e alta e expressas em horas
equivalentes e apresentadas na tabela de atividades - anexo I. E conforme previsto no art. 26 Instrução Normativa
SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020 os parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade são:

I - Tempo de execução da atividade em regime presencial;
II - Tempo de execução da atividade em teletrabalho;
III - Ganho percentual de produtividade estabelecido; e
IV - entregas esperadas.

Descrição - Faixas de complexidades:

I – De baixa complexidade:
II – De média complexidade:
III – De alta complexidade:

Critérios de avaliação de complexidade:

a) A atividade exige conhecimento técnico específico E/OU estudo e novo aprendizado;
b) A atividade exige habilidade redacional E/OU de análise quantitativa;
c) A atividade exige habilidade interpessoal para trabalho em equipe E/OU necessidade de

concentração para trabalho individual;
d) A atividade exige criatividade ou inovação;
e) Nível de previsibilidade da atividade.

Monitoramento do Plano de Gestão do Sibiuni:

A aferição da atividade utilizará a seguinte fórmula:

NA = ∆ + ∑ β
NA= Nota da Atividade
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∆ = 6

β = Fator de produtividade

ATIVIDADE ENTREGUE % DO PRODUTO β ATRASO β

SIM 100% 4 0% 0

77% a 99% 3 1% a 33% -2

34% a 76% 2 34% a 76% -4

1% a 33% 1 77% a 99% -5

NÃO 0% -5

A nota considerada com efetiva entrega das metas deverá ser igual ou maior que 5. A aferição do Plano de
Trabalho será feita com a seguinte fórmula: NPT = ∑ NA / Número de atividades. Para aprovação do Plano de trabalho será
considerada a nota 7.

Do ganho percentual de produtividade:

Como o Sibiuni não possui histórico de horas/atividades não há problema em descrever as atividades
sem ganho de produtividade, bem como, caso constatado, ganho de produtividade pode ser especificado na
tabela individualmente.

Tabela de Dimensões de atividades no Sibiuni:
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Tabela de atividades   DISIBIUNI

Atividade Produto esperado A B C D E

Faixa de 

complexidad

e

Tempo 

presencial 

(em horas)

Tempo 

teletrabalho 

(em horas)

Ganho 

produtividad

e

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

(DISIBIUNI) Acompanhamento de matérias publicadas no portal da universidade e 

mídias sociais institucionais
Atividade realizada 1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

1,40 1 baixa
(DISIBIUNI) Acompanhamento do desenvolvimento e implantação de novos sistemas 

que venham a servir ao SIBIUNI

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
3 2 3 2 3 alta 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Acompanhamento e execução de ações referentes à função de fiscal de 

contratos/ agente de contratações e compras
Ação efetivada 2 2 2 2 2 média 8h 8h 0% SIM

1,50 2 média

(DISIBIUNI) Acompanhamento e Gestão de Patrimônio e Almoxarifado
Identificação de saída e entrada 

de materiais
1 1 2 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

1,50 2 média
(DISIBIUNI) Acompanhamento e suporte ao planejamento e desenvolvimento de 

ações institucionais
Atendimento às solicitações 2 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

2,60 3 alta
(DISIBIUNI) Acompanhamento/fiscalização de atividades relacionadas aos contratos 

ou aquisição de bens, serviços e mão de obra
Atividade realizada 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

3,40 3 alta

(DISIBIUNI) Acompanhamento/monitoramento de prazos de atividades/processos Atividade realizada 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0% SIM

(DISIBIUNI) Administração, gerenciamento e suporte aos recursos de indexação do 

Dspace (RI)

Demanda atendida ou 

encaminhamento realizado
3 1 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Administração/Manutenção em assuntos técnicos de TI do Canal no 

Youtube do SIBIUNI
Atividade realizada 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Análise e respostas de manifestações, demandas da Ouvidoria; 

Corregedoria; Comissão de Ética; Secretaria de Comunicação Institucional e ou outros 

agentes externos

Respostas e encaminhamento 

de demandas
2 2 1 1 1 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Analise normativa de trabalhos acadêmicos baseado nas normas ABNT no 

processo de depósito de TCC

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Assistência técnica nos processos de automação, incluindo o 

desenvolvimento, a customização e a manutenção de softwares

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
3 3 3 3 2 alta 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Atendimento ao público interno e externo, presencialmente ou via canais 

de comunicação (email, telefone, app de mensagens instantâneas (whatsapp, chat de 

e-mail)

Respostas e encaminhamento 

de demandas
1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Avaliação de documentação e emissão de declaração de depósito de TCC 

à Biblioteca
Atividade realizada 2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Avaliação dos serviços oferecidos aos usuários Relatório entregue 1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Cadastro, acompanhamento e tramitação de processos no SEI Atividade realizada 1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Clipping: identificação de notícias veiculadas externamente, 

monitoramento e divulgação sobre o que saiu na imprensa sobre gestão de 

biblioteca e inovação.

Atividade realizada 1 1 1 1 1 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Controle e atualização de comunicação, levantamento de dados e envio e 

retificação de documentos

Respostas e encaminhamento 

de demandas
1 2 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Criação e edição de vídeos informativos para as redes sociais do SIBIUNI Atividade realizada 2 2 3 3 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Criação, configuração e gerenciamento de comunidades, 

subcomunidades e coleções  e itens do Dspace (RI)

Demanda atendida ou 

encaminhamento realizado
2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de comunicação institucional

Atividade realizada e Campanhas 

elaboradas/Comunicação 

produzida

1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de comunicação institucional, envio de pautas de matérias e 

comunicados para publicação

despacho e documentos 

encaminhados
1 1 2 1 2 baixa 1h 1 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de conteúdos informativos para os usuários do Sibiuni Atividade realizada 1 1 2 2 1 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de Estudo Técnico Preliminar Documento produzido 3 2 3 2 3 alta 40h 40h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de ficha catalográfica

 via Sigaa e avulsa
Atividade realizada 3 2 2 2 3 média 1h 1h 0% SIM

TABELA DE ATIVIDADES - SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNILAB critérios de avaliação      Como é indicada a faixa de 
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(DISIBIUNI) Elaboração de laudos técnicos relacionados a tecnologia da informação Relatório entregue 3 2 2 3 2 média 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de relatório e parecer técnico especializado em tecnologia da 

informação
Relatório entregue 3 2 2 3 2 média 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração de Termo de Referência Documento produzido 3 3 3 3 2 alta 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração do planejamento anual da Biblioteca documento construído 3 3 3 2 2 alta 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração/acompanhamento de calendário de eventos da Biblioteca Calendário atualizado 1 1 2 1 2 baixa 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração/ajustes e condução de apresentações diversas
Apresentação 

elaborada/realizada
1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Elaboração/análise/revisão de documentos técnicos e institucionais
Documento técnico 

elaborado/analisado/revisado
2 2 2 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Emissão de relatórios (Pergamum) Relatório emitido 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0% SIM

(DISIBIUNI) Estudo de usuários Atividade realizada 1 2 1 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Estudo sobre legislação para elaboração de Normativa Atividade realizada 3 2 1 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Formatação de documentos oficiais Documento concluído 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Gestão de contrato

Aditivo/Repactuação Contratual; 

Elaboração de Minuta de 

Contrato, Nota de Empenho, 

Cadastros, Notificação de 

Fornecedores e Prestadores de 

Serviço, encaminhamentos para 

regularidade dos contratos, 

dentre outros

3 3 3 3 2 alta 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Gestão de equipes (coordenação, supervisão e monitoramento de 

atividades de equipe, reuniões de feedback, acordos de planos de trabalho, mentoria 

e avaliação

Encaminhamentos 

adequados/Otimização de 

atividades

1 1 2 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Help desk aos usuários dos sistemas do Sibiuni, as pesquisas, testes e 

implantações de novas soluções

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Inclusão/ alteração/exclusão cadastral de usuários (Pergamum) Atividade realizada 1 1 1 1 2 baixa 0,5 0,5 0% SIM

(DISIBIUNI) Inserção de dados, elaboração de despachos e formulários no Sistemas 

SEI, SiG, Sistema PGD (versão SUSEP) entre outros

Relatórios, pareceres, 

documentos encaminhados
1 2 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Inserção e edição de TCCs no Repositório Institucional (Dspace) Documento inserido 3 2 1 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Inserção, correção e validação de dados (informações) em softwares, 

programas e planilhas

Atualização de softwares, 

programas e planilhas
2 1 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Leitura de e-mail, Boletins, DOU, Atos Normativos entre outros Atividade realizada 1 1 1 1 3 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Levantamento e/ou análise de dados para subsidiar o desenvolvimento 

de projetos ou produção de informação

Coleta de dados 

elaborada/analisada
2 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Levantamento e/ou análise de dados para subsidiar o desenvolvimento 

de sistemas de tecnologia da Informação

Coleta de dados 

elaborada/analisada
3 2 3 3 2 alta 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Manutenção e atualização do portal Web do SIBIUNI Atividade realizada 1 2 2 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Migração de Dados
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 1 2 1 3 média 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Monitoramento, triagem e atendimento das demandas requeridas via e-

mail institucional

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 1 2 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Monitoramento, triagem e atendimento das demandas requeridas via 

Whatsapp 

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Organização das pastas dos documentos entregues no depósito de TCCs
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 1 1 1 1 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação aos depositantes, acompanhamento, inserção e edição de 

TCCs no Repositório da UNILAB
Planilha de demandas 2 2 1 2 2 média 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação aos usuários (Elaboração de Currículo Lattes) Orientação prestada 2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação aos usuários (Normalização de trabalhos acadêmicos) Orientação prestada 2 2 1 2 1 média 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação aos usuários sobre apresentação de trabalhos acadêmicos 

(ABNT)
Orientação prestada 3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação de citações conforme ABNT Atividade realizada 3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação de elaboração de artigo científico conforme ABNT Atividade realizada 3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação de elaboração de referências conforme ABNT Atividade realizada 3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

Boletim de Serviço da Unilab  Extraordinário Nº 84 - 30 de novembro de 2022



(DISIBIUNI) Orientação e/ou pesquisa a bancos de dados e base de dados de pesquisa Orientação de pesquisa realizada 2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Orientação relativa à documentação para a comunidade acadêmica no 

processo de depósito de TCCs
Atividade realizada 1 1 1 1 1 baixa 0,5 0,5 0% SIM

(DISIBIUNI) Outras formas de desenvolvimento que não fornecem 

certificação/comprovação, tais como: ambientação, treinamentos para aprendizado 

do trabalho a ser realizado, webinar, lives e demais conteúdos on-line

Relatório entregue 1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Participação em ações de capacitação, incluindo: curso, treinamento, 

seminário, oficina e outras formas de qualificação comprovadas

Certificação apresentada ou 

relatório de participação 

entregue

1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Participação em colegiados (comissões, comitês, grupos de trabalho e 

afins)

Relatórios, pareceres, 

encaminhamento de 

documentos, atas e listas de 

frequências

1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Participação em colegiados (comissões, grupos de trabalho e afins) Atas e listas de frequências 1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Participação em reunião
Registro de participação em 

atas/ lista de frequência
1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Participação/Apoio em ações com vistas à avaliação dos cursos pelo 

MEC/INEP
Atividade realizada 3 3 2 3 3 alta 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Planejamento de ações conforme calendário de eventos Atividade realizada 1 1 2 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Planejamento de atividades relacionadas à gestão da unidade Planejamento realizado 1 1 2 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Planejamento de conteúdo informativo sobre os serviços e eventos da 

biblioteca para as mídeas sociais
Atividade realizada 2 1 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Planejamento e organização de eventos Atividade ralizada 1 2 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Prestação de serviço de ensino, treinamento ou formação continuada 

para público interno/externo (webinar, oficinas)
Atividade realizada 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Produção de conteúdo voltado às redes sociais Atividade realizada 2 1 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, relatório, ata ou 

despacho

Relatórios, pareceres, 

documentos encaminhados
1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Produção, edição, atualização, publicação de conteúdos, digitais ou não Atividade realizada 2 2 2 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Promoção do bem-estar no trabalho (qualidade de vida)
Ações para a promoção de bem-

estar no trabalho executado
1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Realização de atividade administrativa Atividade realizada 1 1 1 1 3 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Realização de cobranças aos usuários referentes à devolução do acervo Encaminhamento realizado 1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Recebimento, avaliação e armazenamento dos documentos no processo 

de depósito de TCCs

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
2 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Recepção de usuários e apresentação  dos recursos do Repositório 

Institucional

Demanda atendida ou 

encaminhamento realizado
3 2 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Recepção, checagem e correção dos TCCs entregues para depósito no 

Repositório Institucional

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 3 3 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Revisão de documento técnico Elaboração/análise/revisão de 

documentos técnicos (estudos, cartilhas, certidões, declarações, manuais, guias, 

formulários, nota técnica, nota informativa, relatório, ata, ofício, despacho, consulta, 

parecer, e-mail, cronograma, planejamento, informativos e correlatos)

Relatórios, pareceres, 

documentos encaminhados
2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Revisão de Itens já submetido nas comunidades, subcomunidades e 

coleções do Repositório Institucional,

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
2 2 1 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Serviço de alerta e Disseminação Seletiva da Informação Atividade realizada 1 1 1 1 1 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Serviços de atendimento aos usuários
Atendimento aos usuários 

prestado
2 1 2 1 2 média 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Solicitação de serviço, cadastro de informações e registro de ocorrência 

via Sistemas (SIG, 3s, Sougov, Susep, SEI, Pergamum)
Ação efetivada 1 1 1 1 2 baixa 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Solicitações de serviços de assuntos relacionados à atualização de 

informações referentes ao SIBIUNI no portal web da UNILAB

Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
1 1 1 1 2 baixa 0,5 0,5 0% SIM

(DISIBIUNI) Supervisão, acompanhamento e realização de atividades de assessoria 

administrativa e técnica à Unilab
Atendimento às solicitações 2 2 1 1 2 média 2h 2h 0% SIM
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(DISIBIUNI) Suporte técnico ao Repositório Institucional
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
3 2 1 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Suporte técnico de TI ao sistema Pergamum
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
3 2 1 2 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI) Suporte técnico de TI no uso das redes sociais Atividade realizada 2 2 1 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Suporte, orientação, tutoria, apoio técnico e consultoria interna/externa
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
2 1 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI) Suporte, orientação, tutoria, apoio técnico em TI e consultoria
Demanda atendida e/ou 

encaminhamento realizado
2 2 1 2 2 média 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI) Validação, consulta, extração no sistema Pergamum Atividade realizada 1 1 1 1 2 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI) Visita guiada ao público interno e externo Atividade realizada 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI)/DDA) Campanha de conservação e preservação do acervo do Sibiuni

Incentivo à preservação e 

conservação do acervo das 

bibliotecas do Sibiuni

3 2 2 3 2 média 4h 4h 0% NÃO

(DISIBIUNI/DDA) Correção de dados de catalogação Correção realizada 3 2 2 1 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Elaboração/análise/revisão/ conferência e envio de documentos 

técnicos (relatórios de catalogação, termos de doação, termos de reposição e 

correlatos)

Atividade realizada 3 2 2 1 1 média 3h 3h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Estudo, implantação, configuração e/ou atualização de sistemas 

(Pergamum)
Atividade realizada 3 2 3 2 2 média 8h 8h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Gerenciamento, validação, consulta, extração, exportação de 

informações em sistemas (Pergamum)
Atividade realizada 3 2 3 1 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Levantamento e análise de informação para elaboração de 

conteúdo para as mídias digitais do Sibiuni (Instagram, Twitter e Facebook)

Produção de conteúdo para as 

mídias sociais do Sibiuni
2 2 3 3 3 alta 4h 4h 0,00% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Monitoramento das mídias digitais do Sibiuni  (Instagram, Twitter e 

Facebook)

Monitoramento do engajamento 

das postagens nas mídias sociais
2 1 2 1 1 baixa 1h 1h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Processamento técnico de material bibliográfico e informacional
Registro patrimonial do material 

em sistema Pergamum
3 2 3 1 2 média 5h 5h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Solicitação de serviço (Suporte Pergamum) Atividade realizada 3 2 2 1 1 média 0,5h 0,5h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA) Teste de funcionalidades de sistemas (Pergamum) Atividade realizada 3 2 2 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Acompanhamento e verificação dos dados patrimoniais 

inseridos no Sistema Pergamum

Emissão de relatórios 

patrimoniais em conformidade 

com saldos da Divisão de 

Contabilidade

3 2 3 1 2 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Análise de listagem de livros a receber por DOAÇÃO
Atendimento das solicitações no 

prazo estabelecido
2 2 1 1 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Elaboração de listagens para aquisição de material 

bibliográfico e informacional
Planilha de demandas atualizada 2 2 2 2 2 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Elaboração de planilha e separação de material visando envio 

para catalogação

Planilha/ materiais enviados ao 

Setor de Processamento Técnico
1 1 1 1 2 baixa 1h 0h 0% NÃO

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Inserção/ alteração de dados das bibliografias - módulo Plano 

de Ensino (Pergamum)
Módulo do sistema atualizado 3 2 2 2 1 média 2h 2h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Levantamento de pesquisa de mercado e/ou de preços Pesquisa realizada 2 2 2 1 3 média 4h 4h 0% SIM

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Recebimento e conferência de livros adquiridos por COMPRA
Termo de ateste - envio de nota 

fiscal para pagamento via SEI
2 1 1 1 3 média 3h 0h 0% NÃO

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Recebimento e conferência de livros adquiridos por DOAÇÃO Recebimento efetivado 2 1 1 1 3 média 2h 0h 0% NÃO

(DISIBIUNI/DDA/SESA) Verificação e atualização de dados das bibliografias dos cursos 

(Planilhas)
Documento atualizado 2 2 2 1 1 média 2h 2h 0% SIM

- -
- -

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

Legenda explicativa
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Tabela de complexidade

critérios de avaliação de complexidade 1 2 3

A baixo
médi

o
alto

B baixo
médi

o
alto

C baixo
médi

o
alto

D baixo
médi

o
alto

E alto
médi

o
baixo

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

Produto mensurável resultante da execução da atividade

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

individual

A atividade exige criatividade ou inovação

Permite trabalho remoto 

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

pontuação 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".

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

A atividade exige habilidade redacional E/OU de análise quantitativa

Nível de previsibilidade da atividade

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

QUADRO DE

VAGAS

Setor

Vagas em regime
parcial com 40% de

carga horária
semanal presencial

Vagas em regime
parcial com 60% de

carga horária
semanal presencial

Diretoria do Sistema de Biblioteca da Unilab - DISIBIUNI 0 5

Divisão de Desenvolvimento de Acervos - DDA 1 1

Seção de Seleção e Aquisição - SESA 1 0
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ANEXO III

Termo de ciência e uso de mecanismos de comunicação online no Sibiuni para o PGD

Orientações de adequações na comunicação assíncronas e síncronas para o ambiente de trabalho.

Aos servidores e servidoras interessados/as em aderir ao PGD, é preciso falar sobre as ferramentas de

comunicação no âmbito de trabalho híbrido.

Tais recomendações são importantes e necessárias para a gestão das equipes e dos processos de

trabalho em momento de atividades híbridas, ou seja, trabalho presencial e remoto. É fato que, com a adesão de

somente uma pessoa, do Sibiuni, ao teletrabalho implica dizer que todo o Sistema de Bibliotecas estará

funcionando de forma híbrida.

Isto posto, é preciso tratar sobre o uso de algumas ferramentas de comunicação elencadas no Edital

de adesão ao PGD do Sibiuni e para além de tais observações é preciso trazer à tona dicas e/ou sugestões de uso

dessas ferramentas para melhorar as entregas solicitadas no PGD.

Para as interações, nos ambientes virtuais, serão usados mecanismos de comunicação assíncrona e

síncrona fazendo uso de telefones, correio eletrônico, chats de e-mail, aplicativos de mensagens instantânea e

plataforma de videoconferências tanto para comunicação assíncrona como para síncrona, pois todas servem para

enviar e receber mensagens através da internet.

Do telefone com número de livre divulgação

Aos servidores e servidoras interessados (as) em aderir ao PGD, deverão disponibilizar número de

telefone de livre divulgação.

Da comunicação via correio eletrônico - e-mail

O e-mail é o principal meio de comunicação na forma assíncrona, conforme os mecanismos que

regulamentaram a implementação do PGD na Unilab.

É preciso observar os tipos de e-mail institucionais no nosso ambiente de trabalho. São eles, por

exemplo: Os e-mails institucionais pessoais, os de setores (Unidades), além dos e-mails, esporadicamente, criados

para atender objetivos específicos de comunicação.

É preciso ciência quanto às normativas expostas na Resolução Conad/Unilab nº 01/2021, que aprova

as normas e diretrizes de utilização do serviço de correio eletrônico institucional da Unilab. (Anexo).

Para além dessas normativas, é preciso fazer as seguintes observações sobre o uso do e-mail:

I – Reservar tempo para a leitura de e-mail, todos os dias, e leitura de documentos institucionais,

trazidos por esses e-mails (como boletins, portarias, resoluções etc.) pertinentes à boa execução dos serviços na

Universidade;

II – Usar e-mail institucional somente para fins profissionais;

III – Cuidado no compartilhamento das contas de e-mails das unidades do Sibiuni, esses e-mails, dos

setores, sempre deverão vir assinados (no corpo do texto) pela responsável da mensagem;
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IV– Para o e-mail “institucional pessoal” não compartilhe sua senha, pois a conta é pessoal e

intransferível e sobre você incidirá todas as responsabilidades administrativas;

V – Não redirecione o e-mail institucional para uma conta pessoal;

VI – Envie e-mail somente para as pessoas realmente envolvidas no assunto da mensagem.

VII – Cuidado com “responder a todos”, muitas vezes não é interessante para uma pessoa ser

incluída em um e-mail com diversas outras pessoas. Só usar quando for realmente interessante para todas as

pessoas da lista aquelas informações.

VIII – Prefira saudações profissionais, evite expressões muito coloquiais, como “E ai” e “Beleza”.

Às vezes essas expressões que usamos no dia a dia não trazem a seriedade que o assunto requer, prefira

referências mais formais, como prezado e senhor.

IX – Se o assunto começar a ser motivo de várias trocas de e-mail, prefira fazer uma comunicação

síncrona (tempo real) via chats (bate papo), WhatsApp ou videoconferência;

X – Confira se os anexos estão corretos em relação ao assunto;

XI – Para os e-mails institucionais setoriais, construam pastas (marcadores) particulares por assuntos

ou demandas para facilitar a localização de documentos e/ou e-mails armazenados na nuvem da caixa de entrada

do seu endereço eletrônico.

XII – Use os títulos (assunto) do e-mail de forma clara, às vezes as pessoas decidem se vão ou

não abrir um e-mail de acordo com o que está no assunto, escolha opções que deixem claras as suas intenções

com o e-mail. Jamais envie e-mail, só com anexo e sem assunto ou texto.

XIII – Modere nos pontos de exclamação, cuidado com o humor, o uso do ponto de exclamação

tem o objetivo de transmitir emoção. No entanto, o uso exagerado pode parecer demasiado emocional ou mesmo

imaturo. O uso do humor, pode perder o tom e o contexto.

XIV – Evite texto em caixa alta, letras grandes, muitas tonalidades de cores das letras no mesmo

e-mail, busque usar uma mesma fonte de um mesmo tamanho, destacando ideias ou palavras com negritos

somente.

XV – Responda seus e-mails, mesmo que seja um engano, tente responder a todos os e-mails

enviados para você. Aqueles com demandas não executadas, coloque “marcado como não lido” para que você

não esqueça de atender tal demanda.

XVI – Na elaboração do texto do e-mail, revise sempre a ortografia. Dependendo do seu

destinatário seus erros não vão passar despercebidos.

XVII – Adicione o endereço de e-mail (destinatário) somente após escrever o texto, para evitar

errar o endereço e enviar a mensagem para a pessoa errada, de preferência façam as minutas dos textos para o

e-mail em outros espaços como o Word, por exemplo.
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XVIII - No envio de e-mail que tenha tempo limite e/ou cronograma de atendimento especificado

em alguma normativa institucional, e/ou se assim o remetente entender ser importante registrar, é preciso

solicitar ao destinatário acusar recebimento, ou leitura, do e-mail.

Atenção, e-mail é documento. Aquela história de que e-mail não é um documento não existe!

Deve-se tomar muito cuidado com aquilo que se escreve e de que maneira expressa as intenções no e-mail, pois

ele é considerado sim um documento (para a justiça e os órgãos de controle do serviço federal) e pode construir

ou denegrir a imagem do órgão e/ou a imagem do servidor. Até mesmo a ausência do uso, envio, resposta, de um

e-mail pode acarretar problemas.

Dos aplicativos de mensagens instantâneas - WhatsApp

O uso do WhatsApp será definitivamente uma ferramenta de comunicação no trabalho, o WhatsApp

é um dos aplicativos mais usados no Brasil e um dos preferidos pelos brasileiros para atividades laborais. Segundo

um levantamento feito pelo Grupo Regus com 44 mil executivos em vários países, o WhatsApp é adotado por 95%

dos profissionais.

Sobre o uso das plataformas de videoconferência - RNP, Meet, Teams

Sempre que ocorrer reunião híbrida ou on-line as ferramentas de uso para videoconferência deverão

ser prioritariamente as plataformas RNP, Meet, Teams. Para estas reuniões, é importante ter um plano antecipado

para que os participantes possam melhor interagir.

Deve-se compartilhe a agenda antecipadamente com quem for participar da reunião;

No convite enviado por e-mail, forneça detalhes sobre os principais pontos de discussão, através de

uma pauta e quaisquer documentos, arquivos que serão discutidos.

Deve-se dar prioridade no compartilhamento de documentos no sistema de gestão de documentos

como o Google Drive - Sibiuni.

Verificar todas as conexões com antecedência, incluindo os recursos de áudio e vídeo, wi-fi e

compartilhamento de tela. Se possível, estabeleça a conexão cerca de dez minutos antes do início da reunião.

O local do participante das reuniões deverá ser o mais ergonômico possível, com baixa incidência de

barulho e intervenções desnecessárias.
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 611, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

  
Dispõe sobre alteração da Portaria
Reitoria/Unilab nº 572, de 23 de setembro
de 2022.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o que consta no Decreto nº 21.744, de 28 de novembro de 2022, do
Governo do Estado da Bahia;

Considerando o que consta no processo nº 23282.411678/2020-52, resolve:

 

 

Art. 1º Altera o art. 2º da Portaria Reitoria/Unilab nº 572, de 23 de setembro de 2022, que
estabelece as regras para as a�vidades presenciais dos servidores docentes e técnico-administra�vos no
âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. 

 

Onde se lê: 

Art. 2º  O acesso às dependências �sicas da Unilab, nos campi do Ceará e da Bahia, ficará
condicionado às regras da Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022 e da Instrução
Norma�va nº 1, de 1º de abril de 2022.

 

§ 1º Recomenda-se o uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e em
ambientes abertos com aglomeração, mantendo-se obrigatório o uso no transporte cole�vo (intercampis)
e no Centro de Atendimento Integrado em Saúde da Unilab (CAIS).

 

§ 2º Fica recomendado o uso de máscaras por idosos, pessoas com comorbidades ou que
estejam com sintomas gripais. 

 

§ 3º Fica dispensado o distanciamento mínimo de pessoas em sala de aula em virtude da
comprovação do passaporte vacinal de que trata a Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de
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2022.

 

Leia-se: 

Art. 2º  O acesso às dependências �sicas da Unilab, nos campi do Ceará e da Bahia, ficará
condicionado às regras da Resolução Consuni/Unilab nº 61, de 22 de março de 2022 e da Instrução
Norma�va nº 1, de 1º de abril de 2022.

 

§ 1º Recomenda-se o uso de máscaras de proteção em ambientes fechados e em
ambientes abertos com aglomeração, mantendo-se obrigatório o uso no transporte cole�vo (intercampis)
e no Centro de Atendimento Integrado em Saúde da Unilab (CAIS).

 

§ 2º Fica recomendado o uso de máscaras por idosos, pessoas com comorbidades ou que
estejam com sintomas gripais, nos Campi do Ceará.

 

§ 3º Fica obrigado o uso de máscara de proteção nas dependências do Campus dos Malês;

 

Art. 2º   Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE  
REITOR

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
30/11/2022, às 15:58, 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 0581744 e
o código CRC 0900EE83.

 

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0581744
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