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INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA  



 
Chamada Pública para Adesão ao Programa de Gestão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira 

Instituto de Educação à Distância - IEAD 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Este Edital estabelece regras às equipes vinculadas ao Instituto de Educação à Distância para fins de 

implementação do programa de gestão da unidade, nos termos do Edital SGP nº 6/2022. 

1.2. Entende-se por teletrabalho em regime 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. 

1.3. Entende-se por teletrabalho em regime parcial quando a forma de teletrabalho a que está submetido o 

participante restringe-se a um cronograma específico, dispensado do controle de frequência exclusivamente 

nos dias em que a atividade laboral seja executada remotamente. 

2. DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO 

2.1. Não poderão participar do programa de gestão os servidores abrangidos nas hipóteses de vedação contidas 

no item 2.3. do Edital SGP e alterações. 

(a) 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. 

(b) tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório; 

(c) apresente contraindicações por motivo de saúde, constatada em perícia médica; 

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

(e) cuja natureza da atividade exija a presença física do participante na unidade ou que sejam 

desenvolvidas por meio de trabalho externo; 

(f) que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de setores que atendem ao 

público interno e externo; 

(g) que se utilize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas; 

(h) 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. 
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3. LISTA DE ATIVIDADES 

 

3.1. A lista de atividades do Instituto de Educação à Distância seguirá o modelo estabelecido na Tabela de 

Atividades na forma do ANEXO. 

4. PROGRAMA DE GESTÃO 

 

4.1. O programa de gestão do Instituto de Educação à Distância abrange o período de 2 de janeiro a 30 de junho 

de 2023. 

4.2. As atividades a fazerem parte do programa de gestão semestral e o respectivo regime de execução parcial, 

deverá levar em consideração o planejamento da Diretoria do Instituto de Educação à Distância 

4.3. A criação dos programas de gestão das respectivas equipes ficará sob responsabilidade do gestor: 

a) Diretoria do IEAD - (Diretor: Antonio Carlos Barros).  

b) Núcleo de Acompanhamento Acadêmicos e Pedagógico - NAAP (Gerente: Ana Paula Vieira Gomes 

Almeida) 

c) Núcleo de Produção de Recursos Didáticos e Audiovisuais – NPRDA (Chefe: Danyelle de Lima Teixeira) 

4.4. Está vedada a abertura do programa de gestão por chefes de unidade fora dos nomes indicados no item 

anterior. 

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

autoridade superior. 

5. VAGAS 

 

5.1. Fica estabelecida a quantidade de vagas de teletrabalho por regime parcial do Instituto de Educação à 

Distância 

a) Quantidade de servidores aptos e interessados em participar do PGD: 07 

b) Quantidade de vagas para o regime integral: 0 (zero). 

c) Quantidade de vagas para o regime parcial: 07 (sete). 

5.2. Ocupantes de função gratificada (FG) poderão aderir ao PGD, somente em regime parcial, em até 20% da 

jornada semanal em dias presenciais. 

5.3. Ocupantes de cargo de direção (CD) poderão aderir ao PGD, somente no regime parcial, em até 1 (um) dia de 

trabalho remoto durante a semana. 

5.4. Servidores não ocupantes de FG ou CD poderão aderir ao regime integral. 

 

6. HABILITAÇÃO 

 

6.1. A fase de habilitação ao programa de gestão das equipes ocorrerá no período de 19 de dezembro a 20 de 

dezembro de 2022. 

 

6.2. O prazo para recurso à fase de habilitação do programa de gestão das equipes ocorrerá no dia 21 de dezembro 

de 2022. 

 

6.3. O envio da relação de aprovados para SGP do PGD do Instituto de Educação à Distância será dia 22 de 

dezembro de 2022. 

 

6.4. O processo seletivo da fase de habilitação será realizado por meio de formulário eletrônico do responsável 

pelo programa de gestão, disponível no drive do e-mail da Diretoria do Instituto de Educação a Distância, que 

é acessível a todos os servidores da unidade, observando o período indicado no item 6.1. 

 

6.5.Os critérios de seleção de candidatos à vaga terão como base o descrito no Edital SGP no 6/2022. 

 

6.6.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. 
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6.7.O servidor optante pela vaga para regime parcial comparecerá presencialmente à unidade 1 (uma) vezes por 

semana (nas segundas-feiras ou no primeiro dia útil da semana, quando o dia estabelecido for feriado). 

 

6.5. Não poderão participar da fase de habilitação os servidores que estejam: 

a) Em férias, licenças e afastamentos; e 

b) No rol de vedações e impedimentos estabelecidos no Edital SGP. 

 

6.6. Os critérios de seleção de candidatos à vaga terão como base o descrito no Edital SGP nº 6/2022 

6.7. 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. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

7.1. No caso de empate para as vagas ofertadas para o programa de gestão, deverão ser adotados os seguintes 

critérios de desempate: 

I - com 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 - com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 

IV - com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual, cujo escore deverá ser 

desenvolvido junto a partir da análise do formulário de avaliação; ou 

V - com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo. 

 

8. PLANOS DE TRABALHO 

 

8.1. Os planos de trabalho poderão ser iniciados a partir do início do programa de gestão e autorização da 

autoridade competente, de acordo com o cronograma estabelecido no Edital SGP nº 6/2020. 

8.2. Caberá à chefia imediata do servidor a definição dos planos de trabalho em conjunto com o servidor, levando 

em consideração a programação semanal para a unidade envolvida. 

8.3. Os planos de trabalho serão realizados semanalmente, ficando as avaliações das entregas por parte da chefia 

imediata até o final de cada mês. 

 

9. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO 

 

9.1. Serão desligados do programa de gestão os servidores: 

I - por solicitação do participante, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

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

III - 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; 

IV - pelo decurso de prazo de participação no programa de gestão; 

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

VI - 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; 

VII - pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Normativo; e 

VIII - pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 deste Normativo. 

8

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 371 - 16 de dez de 2022



10. REGRAS DE CONDUTA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO 

 

10.1. Os servidores habilitados no programa de gestão deverão observar obrigatoriamente durante sua 

execução: 

a) Estar disponível nos horários ajustados e comprometido com as entregas pactuadas; 

b) Responder aos contatos de sua chefia dentro do horário da jornada de trabalho; 

c) Zelar pela segurança dos dados e informações transmitidas e compartilhadas; 

d) Adotar postura adequada e profissional durante a realização de videoconferências e reuniões virtuais. 

11. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS 

 

11.1. A avaliação das entregas dos participantes do programa de gestão deverá ser feita pela chefia imediata 

do servidor, a quem compete o acompanhamento da jornada de trabalho. 

11.2. Fica estabelecido o método de cálculo abaixo como instrumento de avaliação das entregas: 

-Apresentação do relatório de trabalho com porcentagem dos resultados obtidos; 

-A Margem da porcentagem dos resultados apresentados não poderá ser inferior a 90%; 

-Os atendimentos  às demandas que exigem comunicação síncrona devem apresentar uma margem de 

resultado de 100%. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os servidores em regime integral de teletrabalho poderão ser convocados no interesse da 

Administração para atividade presencial com antecedência máxima de 72 horas do evento, exceto nos casos 

de excepcionalidade em que a convocação poderá ser realizada em tempo inferior. 

12.2. Todos os servidores e chefias imediatas deverão estar cientes das regras estabelecidas para o 

programa de gestão da Unilab, especificamente: 

a) Edital da SGP nº 06, de 2022; 

b) Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021; 

c) Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020; 

d) Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995. 

 

Acarape, 13 de dezembro de 2022 

 

Diretoria do Instituto de Educação à Distância  
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ANEXO I 

TABELA DE ATIVIDADES 

 

TABELA DE ATIVIDADES 
Critérios 

de 
avaliação      

Atividade 
Produto 

esperado 
A B C D E 

Faixa de 
complexid

ade 

Tempo 
presen
cial (em 
horas) 

Tempo 
teletraba

lho  
(em 

horas) 

Ganho 
produtivid

ade 

Permi
te 

trabal
ho 

remot
o  

(sim 
ou 

não) 

(IEAD/DIRETORIA)Acompa
nhamento e andamento dos 
processos – unidade SEI 

Controle dos 
processos 
recebidos e 
gerados na 
unidade. 

3 2 3 1 1 alta 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Elaboraç
ão de pareceres 

Alimentar os 
processos com 
os documentos 
necessários 
para o 
andamento do 
mesmo 

3 2 3 1 1 alta 3h 3h   SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Elaboraç
ão de portarias 

Garantir a 
normatização e 
publicização 
dos atos de 
acordo com as 
legislações 
vigentes 

3 2 3 1 1 alta 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Elaboraç
ão de ofício 

Garantir a 
normatização e 
publicização 
dos atos de 
acordo com as 
legislações 
vigentes 

3 2 3 1 1 alta 2h 2h   SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Protocol
ar e expedir arquivos, 
documentos e 
correspondências oficiais da 
unidade 

Controle e 
organização de 
arquivo dos 
documentos 
oficiais 

2 2 2 2 3 média 2h 2h   NÃO 

(IEAD/DIRETORIA)Organiz
ar o arquivo de documentos 
físicos relacionados aos 
programas de fomento (UAB 
e outros) 

Controle e 
organização de 
arquivo dos 
documentos 
oficiais 

2 2 2 1 1 média 3h 3h   NÃO 

(IEAD/DIRETORIA)Organiz
ar o arquivo de documentos 
digitais relacionados aos 
programas de fomento (UAB 
e outros) 

Controle e 
organização de 
arquivo dos 
documentos 
oficiais 

2 2 2 1 1 média 3h 1h 34% SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Planejar 
e administrar agenda da 
diretoria 

Elaboração e 
controle de 
agenda da 
diretoria 

2 2 2 1 1 média 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/DIRETORIA)Fazer 
memória das reuniões da 
coordenação de programas, 

Elaboração de 
atas e registro 
de reuniões e 

2 2 2 1 1 média 4h 2h 50% SIM 
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conselho gestor do IEAD e 
gerar as respectivas atas 

encaminhament
o de demandas 

(IEAD/NAAP) Acompanhar 
processos internos 
envolvendo atores EAD e 
servidores do IEAD, como 
viagens, prestação de 
contas, afastamentos 

Manter 
atualizado o 
controle de 
despesas com 
atividades de 
pessoal 

3 3 2 1 1 alta 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Manter as 
publicações oficiais do 
instituto no site do IEAD 

Garantir a 
transparência e 
publicidade das 
atividades 
administrativas 
do setor 

2 2 2 1 1 média 1h 1h   SIM 

(IEAD/NAAP)Acompanhame
nto do e-mail institucional e 
e-mail da Unidade, em 
resposta às solicitações 
referente às demandas 
acadêmicas e Pedagógicas 

Manter caixa de 
e-mail 
atualizada/Resp
onder todos os 
e-mails 
diariamente. 

2 2 2 1 1 média 3h 3h   SIM 

(IEAD/NAAP)Elaboração, 
execução e 
acompanhamento dos 
calendários acadêmicos dos 
cursos 

Garantir a oferta 
das disciplinas 
de acordo com 
o Projeto 
Pedagógico do 
Curso 

3 2 3 1 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NAAP)Acompanhame
nto das atividades das 
coordenações de cursos 

Acompanhamen
to da atuação e 
do 
desenvolviment
o das atividades 
acadêmicas e 
pedagógicas da 
coordenação 

2 3 3 3 3 alta 3h 3h   SIM 

(IEAD/NAAP)Execução e 
acompanhamento dos 
processos das secretarias 
de cursos 

Busca de 
respostas 
rápidas aos 
diversos 
processos que 
transitam nas 
secretarias de 
cursos. 

2 2 2 3 1 média 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Execução e 
acompanhamento das 
atividades da coordenação 
de tutoria 

Planejamento e 
controle das 
atividades de 
tutoria 

2 2 2 3 1 média 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Controle e 
acompanhamento da 
atuação dos Bolsistas 
Tutores 

Avaliação de 
desempenho 
esperado e 
desempenho 
obtido 

3 3 2 1 1 alta 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Controle e 
acompanhamento da 
atuação dos Professores 
Bolsistas 

Avaliação de 
desempenho 
esperado e 
desempenho 
obtido 

3 3 2 1 1 alta 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Controle de 
recebimento de relatórios 
para fins de prestação de 
contas dos bolsistas, 
professores e tutores 

Garantir a 
prestação de 
contas dos 
bolsistas, 
conforme 
recurso 
repassado e 
utilizado 

3 2 2 1 1 média 3h 1,5h 50% SIM 

(IEAD/NAAP)Acompanhame
nto / suporte para 

Garantir a 
prestação de 

3 2 2 1 1 média 3h 1,5h 50% SIM 
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elaboração do relatório final 
dos cursos 

contas dos 
bolsistas, 
conforme 
recurso 
repassado e 
utilizado 

(IEAD/NAAP)Execução e 
acompanhamento dos 
editais de seleção de atores 
ead (discentes, tutores e 
professores) 

Elaboração e 
execução de 
editais que 
atendam os 
perfis 
acadêmicos das 
legislações 
vigentes 

3 2 2 1 1 média 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/NAAP)Acompanhame
nto e suporte às atividades 
acadêmicas dos cursos 
ofertados pelo 
IEAD/UNILAB 
desempenhadas nos polos 
de apoio presencial 

Apoio aos 
coordenadores 
de polo, para 
que as 
informações 
sejam 
repassadas em 
tempo hábil e 
que as dúvidas 
dos discentes 
sejam sanadas 
o mais breve 
possível 
gerando uma 
imagem positiva 
ao curso. 

3 2 2 1 1 média 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/NAAP)Execução, 
acompanhamento dos 
processos da unidade no 
Sistema Eletrônico de 
Informações. 

Acompanhamen
to do fluxo de 
processos, 
andamento e 
atualização das 
demandas 

3 3 2 1 1 alta 2h 2h   SIM 

(IEAD/NAAP)Homologação 
do controle eletrônico de 
frequência 

controle da 
presença efetiva 
dos servidores 
que compõem o 
setor 

3 2 2 2 1 média 1h 1h     

(IEAD/NAAP)Avaliação dos 
planos de trabalho 

Instrumento de 
avaliação e 
controle de 
desempenho 
conforme 
planos de 
trabalho 
apresentados 

3 3 3 1 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NAAP)Análise de 
solicitação de pessoal 

Elaboração de 
despachos e 
pareceres, 
preenchimentos 
de 
requerimentos e 
assinatura de 
documentos 

3 3 3 1 1 alta 3h 2h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento do e-mail 
institucional e e-mail da 
Unidade, em resposta às 
solicitações referente às 
demandas do Material 
Didático e Plataformas 
Virtuais 

Manter caixa de 
e-mail 
atualizada/Resp
onder todos os 
emails 
diariamente. 

2 2 2 1 1 média 4h 3h 25% SIM 
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(IEAD/NPRDA) 
Gerenciamento da 
solicitação e produção do 
Material Didático 

Garantir a 
elaboração do 
material 
entregue pelo 
professor no 
prazo para a 
diagramação no 
AVA 

3 3 2 1 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) Acompanhar 
e subsidiar o processo da 
produção do material 
didático para a EAD, em 
suas diversas formas e 
possibilidades 

Evitar atrasos 
nos prazos 
estabelecidos,s
anar dúvidas e 
realizar 
reuniões 

3 3 2 1 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento do e-mail 
institucional e e-mail do 
Suporte AVA para assuntos 
relacionados a problemas 
nos AVAs 

Resolução das 
demandas 
diárias de 
suporte aos 
usuários com o 
atendimento 
imediato às 
mais diversas 
demandas de 
usuários da 
plataforma que 
nos chegam 
ininterrupta e 
diariamente por 
email. 

2 2 2 1 1 média 3h 2h 33,33% SIM 

(IEAD/NPRDA) Dar suporte 
e apoio técnico aos usuários 
dos ambientes virtuais de 
aprendizagem 

Resolucao de 
problemas 
relatados com o 
AVA 

3 3 2 1 1 alta 4h 2h 50% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Gerenciamento dos cursos / 
disciplinas EAD nos 
ambientes virtuais 
institucional e externo. 

Entrega das 
salas 
devidamente 
diagramadas 
aos usuários 
finais com todos 
os seus 
recursos 
funcionais e 
acesso dos 
usuários 
devidamente 
regularizado. 

3 2 2 1 1 média 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento dos 
cursos / disciplinas de EAD 
nos AVAs (AVA Acadêmico 
e Unilab Virtual). 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamen
to dos cursos / 
disciplinas de 
EAD nos AVAs 
(AVA 
Acadêmico e 
Unilab Virtual). 

3 2 2 1 1 média 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento da 
diagramação e configuração 
salas de aulas AVA 
Acadêmico 

Entrega de 
salas dentro do 
prazo e com 
configuração 
dentro do 
padrão 
estabelecido 
para cada 
modalidade. 

3 2 2 1 1 média 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Gerenciamento e suporte 

Configuração e 
entrega das 
sala. Suporte a 

3 2 2 1 1 média 4h 3h 25% SIM 
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aos cursos no AVA Unilab 
Virtual. 

todos os 
usuários da 
plataforma. 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento do 
agendamento e suporte as 
webconferências via MConf 

Atender todas 
as solicitações 
de salas para 
webconferência
s na plataforma 
MConf, pelo 
professores 
EaD. 

3 2 2 1 1 média 3h 1,5h 50% SIM 

(IEAD/NPRDA) 
Acompanhamento do 
agendamento utilização do 
espaço para gravação 

Atender todas 
as solicitações 
para a utilização 
do espaço 

3 2 2 1 1 média 3h 2h 33,33% SIM 

(IEAD/NPRDA) Gestão, 
Execução e análise de 
demandas e processos no 
SEI 

Responder em 
tempo hábil aos 
processos 
enviados para a 
Unidade 
NPRDA 

2 2 2 1 1 média 3h 3h   SIM 

(IEAD/NPRDA) Planejar e 
ofertar  formação em 
Educação a Distância 

Promover a 
formação os 
atores 
envolvidos na 
oferta dos 
cursos EaD 

3 3 2 1 1 alta 4h 4h   SIM 

(IEAD/NPRDA) Gerenciar 
equipe multidisciplinar 
alocada no setor 

Garantir que as 
atividades 
sejam cumprdas 
dentro do prazo 
previsto 

3 3 3 1 3 alta 3h 3h   SIM 

(IEAD/NPRDA) Garantir 
acessibilidade 
Comunicacional em Libras 
no AVA 

Tradução, 
serviço de 
acessibilidade 
em Libras e 
adaptação de 
material 
didático-
pedagógico 
AVA. 

3 3 2 3 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) Assegurar 
acessibilidade 
comunicacional em Libras 
externa 

Interpretação de 
eventos serviço 
de 
acessibilidade 
em Libras a 
nível Unilab. 

3 3 2 3 1 alta 4h 4h   NÃO 

(IEAD/NPRDA) 
Homologação do controle 
eletrônico de frequência 

controle da 
presença efetiva 
dos servidores 
que compõem o 
setor 

3 2 2 2 1 média 1h 1h   SIM 

(IEAD/NPRDA) Avaliação 
dos planos de trabalho 

Instrumento de 
avaliação e 
controle de 
desempenho 
conforme 
planos de 
trabalho 
apresentados 

3 3 3 1 1 alta 4h 3h 25% SIM 

(IEAD/NPRDA) Análise de 
solicitação de pessoal 

Elaboração de 
despachos e 
pareceres, 
preenchimentos 
de 
requerimentos e 

3 3 3 1 1 alta 3h 2h 25% SIM 
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assinatura de 
documentos 

 

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

OUVIDORIA
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

EDITAL OUVIDORIA UNILAB N° 01/2022 - ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA.

A OUVIDORA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, considerando o Edital SGP Unilab N° 06, de 20 de
setembro de 2022, seus adi�vos, e a Portaria Reitoria/ Unilab N° 591, de 17 de novembro de 2022, publicada no Bole�m de Serviço N° 364, de 18 de novembro
de 2022, torna público o presente Edital que trata da adesão da Ouvidoria ao Programa de Gestão desta Universidade.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.Este Edital estabelece regras às equipes vinculadas à Ouvidoria para fins de implementação do programa de gestão da unidade, nos termos do Edital SGP nº
6/2022.

1.2.Entende-se por teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo par�cipante pode ser realizado fora das dependências
�sicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a u�lização de recursos tecnológicos, para a execução de a�vidades que
sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos.

1.3.Entende-se por teletrabalho em regime integral: a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante compreendendo a totalidade da sua jornada de
trabalho.

1.4.Entende-se por teletrabalho em regime parcial: a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante restringindo-se a um cronograma específico.

1.5.Entende-se por entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma a�vidade sendo definida no planejamento e com data prevista de
conclusão. 

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 e alterações.

2.2.Não poderão par�cipar do programa de gestão os servidores que não atenderem os itens 4.5 e 4.6 deste edital.

3. LISTA DE ATIVIDADES

3.1.A lista de a�vidades da Ouvidoria seguirá o modelo estabelecido na Tabela de A�vidades na forma do documento ANEXO.

4. PROGRAMA DE GESTÃO

4.1.O programa de gestão da Ouvidoria abrangerá o período estabelecido na Portaria Reitoria N° 591/2022.

4.2.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
Plano de Anual da Ouvidoria e a execução do Modelo de Maturidade em Ouvidoria da Unilab.

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

4.4.A convocação para realização de a�vidades presenciais fora dos dias previamente acordados deve ser feita dentro de 72 (setenta e duas) horas, conforme
prevê a legislação per�nente. No entanto, o servidor deverá ficar ciente da possibilidade de execução de a�vidade, u�lizando os recursos informá�cos em tempo
real, como análise de amostras em conjunto pela equipe, sendo realizada via meet com compar�lhamento de arquivos, previamente acordado com a gestão e
equipe designada via Ordem de Serviço (OS).

4.5.O servidor que deseja par�cipar do programa de gestão deverá possuir meios de executar suas a�vidades de forma remota, acesso à internet e possibilidade
para realização de reuniões e contato síncrono a qualquer momento dentro do horário de trabalho, conforme especificado no ar�go 17, Resolução
CONAD/UNILAB Nº 09/2021.

5. VAGAS

5.1. Fica estabelecida a quan�dade de vagas de teletrabalho para a Unidade de Ouvidoria:

a) Quan�dade de servidores aptos e interessados em par�cipar do PGD: 1 (uma).

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

c) Quan�dade de vagas para o regime parcial: 1 (uma).

5.2.Ocupantes de função gra�ficada (FG) poderão aderir ao PGD, somente em regime parcial, em até 40% da jornada semanal em dias presenciais.

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

6. HABILITAÇÃO

6.1.A fase de habilitação ao programa de gestão das equipes ocorrerá no período de 15 de dezembro de 2022.

6.2.Não poderão par�cipar da fase de habilitação os servidores que estejam no rol de vedações e impedimentos estabelecidos no Edital SGP.

6.3.O prazo para recurso à fase de habilitação do programa de gestão da equipe ocorrerá no dia 16 de dezembro de 2022.

6.4.O envio da relação de aprovados para SGP do PGD da Ouvidoria será no dia 19 de dezembro de 2022.

6.5.O processo sele�vo da fase de habilitação será realizado por meio de formulário eletrônico do responsável pelo programa de gestão, disponível no drive do
e-mail da Ouvidoria, que é acessível a todos os servidores da unidade, observando o período indicado no item 6.1.

6.6.Os critérios de seleção de candidatos à vaga terão como base o descrito no Edital SGP nº 6/2022.

6.7.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.

6.8.O servidor optante pela vaga para regime parcial comparecerá presencialmente à unidade 2 (duas) vezes por semana em dias previamente acordados de
forma a garan�r a abertura da Unidade.

7. PLANOS DE TRABALHO

7.1.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 nº 6/2020.
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7.2.Os planos de trabalho serão realizados semanalmente, em reuniões específicas para tal fim, ficando as avaliações das entregas por parte da chefia imediata
até o final de cada mês.

 

8. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

8.1. Serão desligados do programa de gestão os servidores:

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 art. 19 e do termo de ciência e responsabilidade a que se
refere o art. 14 da Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021;

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;

VIII - pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32, Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021; e

IX - pelo descumprimento dos itens 4.5 ou 4.6 deste edital.

9. REGRAS DE CONDUTA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO

9.1.Os servidores habilitados no programa de gestão deverão observar obrigatoriamente durante sua execução:

a) Estar disponível nos horários ajustados e comprome�do com as entregas pactuadas;

b) Responder aos contatos de sua chefia dentro do horário da jornada de trabalho;

c) Zelar pela segurança dos dados e informações transmi�das e compar�lhadas;

d) Adotar postura adequada e profissional durante a realização de videoconferências e reuniões virtuais.

10. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS

10.1. 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.

10.2. Fica estabelecido como instrumento de avaliação das entregas da Ouvidoria o cumprimento das a�vidades semanais planejadas, com seus devidos
registros e comprovações, bem como a garan�a de cumprimento dos prazos legais das manifestações de Ouvidoria e Solicitações de Acesso à informação;

10.3. A não entrega das a�vidades planejadas requer a apresentação de jus�fica�va de extensão de prazo ou de modificação da demanda.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1. Os servidores em regime integral de teletrabalho poderão ser convocados no interesse da Administração para a�vidade presencial com antecedência
máxima de 72 horas do evento, exceto nos casos de excepcionalidade em que a convocação poderá ser realizada em tempo inferior.

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

a) Edital da SGP nº 06, de 2022;

b) Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021;

c) Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020; d) Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

 
 
 

Redenção, 14 de dezembro de 2022.
MONICA SARAIVA ALMEIDA

Ouvidora

Documento assinado eletronicamente por MONICA SARAIVA ALMEIDA, OUVIDOR (A), em 14/12/2022, às 11:32, 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 0589508 e o código CRC D497FAF1.

 

ANEXO

 

TABELA DE ATIVIDADES

TABELA DE ATIVIDADES - OUVIDORIA critérios de
avaliação  

Atividades Entrega Esperada A B C D E Faixa de
complexidade

Tempo
presencial
(em horas)

Tempo
teletrabalho
(em horas)

Ganho
produti

(OUVIDORIA) ACOMPANHAMENTO DE E-MAIL INSTITUCIONAL
acompanhamento do e-mail
institucional em tempo real no
horário de atendimento

1 3 3 1 3 média 4h 4h 0%
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(OUVIDORIA) REVISÃO DE NORMATIVOS
normativo interno revisado
para aprovação no prazo
estabelecido

3 3 3 3 3 alta 4h 3h 25%

(OUVIDORIA) CRIAÇÃO DE NORMATIVOS
normativo interno pronto para
aprovação no prazo
estabelecido

3 3 3 3 3 alta 4h 3h 25%

(OUVIDORIA) ELABORAR PLANO DE TRABALHO entrega do plano de trabalho no
prazo estabelecido 3 3 3 3 3 alta 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) ACOMPANHAR PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE verificar o cumprimento do
plano de trabalho 2 1 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO DA UNIDADE
identificação do cumprimento
do planejamento e alertas de
atraso

3 1 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) DESPACHAR COM A GESTÃO SUPERIOR
atender ao chamado da gestão
superior ou acessá-la para
despachos necessários

3 1 3 3 3 alta 3h 3h 0%

(OUVIDORIA) ATENDIMENTO - E-MAIL atender aos usuários por e
encaminhar demanda 2 3 3 3 3 alta 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) ATENDIMENTO - GTALK atender aos chamados e
encaminhar demanda 2 2 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA)ATENDIMENTO - WHATSAPP

encaminhar para atendimento
por meios institucionais,
quando possível ou encaminhar
demanda

2 2 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA)ATENDIMENTO - TELEFONICO atender ao chamado e
encaminhar demanda 2 1 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA)ATENDIMENTO - PRESENCIAL (AGENDADO) acolhimento e encaminhamento
de demanda 3 1 3 3 3 alta 1,5 - 0%

(OUVIDORIA)ATENDIMENTO - PRESENCIAL (NÃO AGENDADO) acolhimento e encaminhamento
de demanda 3 1 3 3 3 alta 1h - 0%

(OUVIDORIA)ORGANIZAÇÃO/PLANEJAMENTO DE AGENDA agenda da titular atualizada 2 2 2 2 2 média 1h 1h 0%
(OUVIDORIA)PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES - PROGRAMADAS participar 3 2 3 3 3 alta 3h 3h 0%
(OUVIDORIA)PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES - NÃO
PROGRAMADAS participar 3 2 3 3 3  2h 2h 0%

(OUVIDORIA) ELABORAR/ATUALIZAR FLUXO DE PROCESSOS produzir fluxos processuais 3 2 3 3 2 alta 3h 2h 25%

(OUVIDORIA) ELABORAR/ATUALIZAR BASE DE CONHECIMENTO produzir bases de
conhecimento 3 3 3 3 2 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ANALISAR PROCESSOS - BAIXA COMPLEXIDADE processo analisado e
encaminhado 2 1 3 3 3 média 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) ANALISAR PROCESSOS - MÉDIA COMPLEXIDADE processo analisado e
encaminhado 2 1 3 3 3 média 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) ANALISAR PROCESSOS - ALTA COMPLEXIDADE processo analisado e
encaminhado 3 1 3 3 3 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA UNIDADE planejamento realizado e
encaminhado para aprovação 3 2 3 2 2 média 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS - BAIXA
COMPLEXIDADE

documento produzido para
aprovação 2 3 3 3 3 alta 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS - MÉDIA
COMPLEXIDADE

documento produzido para
aprovação 2 3 3 3 3 alta 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS - ALTA
COMPLEXIDADE

documento produzido para
aprovação 3 3 3 3 3 alta 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) AUTORIZAÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS DO
GOVERNO - FALABR/ E-AUD

acesso concedido junto aos
órgãos 2 1 2 1 1 baixa 1h 1h 0%

(OUVIDORIA)ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO NO
BOLETIM DE SERVIÇO documentos publicados 1 1 2 1 1 baixa 2h 2h 0%

(OUVIDORIA) RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, SITUAÇÕES DIFICÉIS
E DELICADAS

atividades de
conciliação/mediação 3 1 3 3 3 alta 3h 3h 0%

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÕES PARA
FINALIDADES DIVERSAS apresentação 2 3 3 3 2 alta 2h 2h 0%

(OUVIDORIA) CADASTRAR INFORMAÇÕES E ATUALIZAR DADOS
EM PLANILHAS ELETRÔNICAS

documentos atualizados e
preenchidos no prazo 1 2 2 1 2 média 2h 1h 50%

(OUVIDORIA) Cadastro e Instrução de processos diversos - baixa
complexidade

processos prontos para
encaminhamento 2 2 3 2 2 média 1,5h 1h 33%

(OUVIDORIA) Cadastro e Instrução de processos diversos - media
complexidade

processos prontos para
encaminhamento 2 2 3 2 2 média 1,5h 1h 33%

(OUVIDORIA) Cadastro e Instrução de processos diversos - alta
complexidade

processos prontos para
encaminhamento 3 2 3 2 2 média 1,5h 1h 33%

(OUVIDORIA) ESTUDOS/PESQUISAS DE NORMAS E
PROCEDIMENTOS produto da pesquisa/estudo 3 1 3 2 2 média 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) PARTICIPAÇÃO EM G.T. OU COMISSÕES participação até a conclusão do
colegiado 3 2 3 3 2 alta 2h 2h 0%

(OUVIDORIA) AVALIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO deferimento/indeferimento do
plano 2 1 3 2 2 média 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) PESQUISAS/CONSULTAS EXTERNAS produto da pesquisa/consulta 2 1 3 3 2 média 2h 2h 0

(OUVIDORIA) ANÁLISE DE DOCUMENTOS - NÍVEL I documentos analisados e
despachados 2 1 3 3 3 média 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ANÁLISE DE DOCUMENTOS - NÍVEL II documentos analisados e
despachados 2 1 3 3 3 média 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ANÁLISE DE DOCUMENTOS - NÍVEL III documentos analisados e
despachados 3 1 3 3 3 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ATUALIZAÇÃO DE SITE (instagram/e-mail/site) publicações realizadas 2 3 2 3 2 média 2h 2h 0%

(OUVIDORIA) EMISSÃO DE RELATÓRIOS
relatórios períodicos ou
extraordinários entregues no
prazo

3 3 3 3 3 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) HOMOLOGAÇÃO DE FREQUENCIA frequencias homologadas 1 1 1 1 1 baixa 1h 1h 0%

(OUVIDORIA) GESTÃO DE PROCESSOS SEI processos SEI acompanhados e
com prazos garantidos 3 3 3 2 2 alta 2h 1,5h 25%
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(OUVIDORIA) MONITORAMENTO DA LAI cumprimento da LAI atendido
pela UNILAB 3 3 3 3 3 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ATUAÇÃO COMO ENCARREGADO LGPD medidas adotadas para proteção
de dados pessoais 3 3 3 3 3 alta 2h 1,5h 25%

(OUVIDORIA) ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS NÃO-
PREVISTAS demandas atendidas no prazo 3 1 3 3 3 alta 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS NÃO-
PREVISTAS demandas atendidas no prazo 3 1 3 3 3 alta 3h 3h 0%

(OUVIDORIA) ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS
(FALABR/STA/GOV.BR)

sistemas alimentados e
monitorados 2 1 3 1 2 média 3h 2h 33%

(OUVIDORIA) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS participação 2 2 3 3 2 média 3h - 0
(OUVIDORIA) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS participação 2 2 3 3 2 média 3h 3h 0

(OUVIDORIA) PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO capacitações planejadas e
encaminhadas 3 3 3 3 2 alta 2h 1,5h 25%

(OUVIDORIA) EXECUÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO capacitações executadas -
atividade 3 3 3 3 2 alta 3h 3h 0

(OUVIDORIA) AVALIAÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO capacitações avaliadas 3 3 3 3 2 alta 2h 1,5h 25
(OUVIDORIA) PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DESENVIMENTO
DE HABILIDADES DO SERVIDOR RELACIONADAS AO TRABALHO
DESENVOLVIDO

aplicação do aprendizado nas
atividades de rotina 2 2 3 3 2 média 3h 3h 0

(OUVIDORIA) ARTICULAÇÃO COM REDE DE OUVIDORES/
ENCARREGADOS DE DADOS/ REDE SIC solução de problemas 2 2 3 3 2 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA) RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE RECURSOS
INTERPOSTOS recursos atendidos no prazo 2 2 3 2 2 média 2h 1h 50

(OUVIDORIA) INSERÇÃO DE RESPOSTAS - FALABR devolutiva aos manifestantes 2 3 3 2 3 alta 2h 1,5h 33
(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DE BOLETIM
INFORMATIVO

publicação do boletim
trimestral 3 3 3 3 2 alta 3h 2h 33

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE ATA DE REUNIÃO ata pronta para assinatura 2 3 3 3 2 alta 1h 1h 0
(OUVIDORIA) ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS E COBRANÇAS
VIA E-MAIL

envio de notificação às
unidades em atraso 2 3 3 2 2 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA) ELABORAÇÃO DE MANUAIS documento produzido para
aprovação 3 3 3 3 2 alta 3h 2,5h 33

(OUVIDORIA) EXTRAÇÃO DE DADOS - PAINÉIS CGU dados extraídos e tratados 2 1 3 1 1 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA) GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA UNIDADESgarantia das necessidades de
rotina 3 2 2 3 2 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA) DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS/ORGANIZAÇÃO
DE ARQUIVO processos digitalizados 2 1 2 2 1 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA)
IMPLEMENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO
CONSELHO DE USUÁRIOS

garantia das atividades do
Conselho 2 1 2 2 2 média 1h 1h 0

(OUVIDORIA) ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DA
MATURIDADE DE OUVIDORIA

atendimento às demandas e
cumprimento do cronograma 3 3 3 3 2 alta 2h 2h 0

           
Referência: Processo nº 23282.017110/2022-19 SEI nº 0589508
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

  

  

PORTARIA PROADI Nº 98, de 14 de dezembro de 2022-UNILAB

  

Designar equipe de fiscalização da contratação
de serviços de manutenção com peças dos
equipamentos de laboratório
(Espectrofotômetro UV/VIS V-730 marca: Jasco
e Des�lador de água �po Pilsen SL 71/10
marca: SOLAB), localizados no Laboratório de
Análises Químicas e Biomassa, do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável
(IEDS).

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.
1º, da PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 126, DE 29 DE ABRIL DE 2022, considerando as competências delegadas
pela PORTARIA REITORIA/UNILAB nº 521, DE 13 DE MAIO DE 2022, D.O.U. em 18/05/2022, no uso das
atribuições a ela outorgadas;

Considerando o que consta na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

Considerando o que consta no processo nº 23282.008272/2022-58 , resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como representantes da Administração Superior
para acompanhamento e fiscalização da contratação de serviços de manutenção com peças dos equipamentos
de laboratório (Espectrofotômetro UV/VIS V-730 marca: Jasco e Des�lador de água �po Pilsen SL 71/10 marca:
SOLAB), localizados no Laboratório de Análises Químicas e Biomassa, do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável (IEDS):

 

 SERVIDOR SIAPE TIPO

GESTOR
Maria Cris�ane Mar�ns de Souza 2083959 Titular

Rafael Silva do Nascimento 2329870 Suplente

FISCAL TÉCNICO
Caike Damião Nascimento Silva 2234423 Titular

Antonio Wallace Neres da Silva 2212937 Suplente

 

22

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 371 - 16 de dez de 2022



15/12/2022 08:19 SEI/UNILAB - 0590425 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665618&infra_siste… 2/2

Art. 2º Os referidos servidores farão relatório para a apreciação da Pró-Reitoria de Administração
e Infraestrutura desta Universidade no tocante à conformidade ou às ocorrências relacionadas com a execução
da contratação.

Art. 3º As a�vidades de gestão e fiscalização competem ao gestor da execução dos contratos,
auxiliado pela fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso, considerando o que consta nos Arts.
39 e 40 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da Unilab.

 

Lucas Daniel de Mont'Alverne Monteiro

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, PRÓ-REITOR(A)
DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO(A), em 14/12/2022, às 17:44, 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 0590425 e o
código CRC CB4DDF65.

 

Referência: Processo nº 23282.008272/2022-58 SEI nº 0590425

23

Boletim de Serviço da Unilab  Nº 371 - 16 de dez 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


15/12/2022 13:05 SEI/UNILAB - 0590744 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=665970&infra_sist… 1/2

 

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

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

  

  

PORTARIA PROADI Nº 99, de 01 de dezembro de 2022-UNILAB

  

Designar a equipe de fiscalização do Contrato
Administra�vo decorrente da Concorrência nº
01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia, incluindo
material e mão de obra, para a execução da obra de
urbanização do Campus das Auroras da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.
1º, da PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 126, DE 29 DE ABRIL DE 2022, considerando as competências delegadas pela
PORTARIA REITORIA/UNILAB nº 521, DE 13 DE MAIO DE 2022, D.O.U. em 18/05/2022, no uso das atribuições a ela
outorgadas;

Considerando o que consta na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

Considerando o que consta no processo nº 23282.402896/2020-04, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como representantes da Administração Superior para
acompanhamento e fiscalização do Contrato Administra�vo decorrente da Concorrência nº 01/2022, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, incluindo material e mão de obra, para a execução da obra
de urbanização do Campus das Auroras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

Gestor(a)/Fiscal Servidor Cargo/Função SIAPE nº Titular/Suplente

Gestor(a)
Fábio Araújo Nogueira

Engenheiro Civil / Gerente da Divisão
de Fiscalização de Obras e Serviços de

Engenharia
2234420 Titular

Lourembergue Saraiva de Moura Engenheiro Civil 2235199 Suplente

Fiscal Técnico(a)

Lourembergue Saraiva de Moura Engenheiro Civil 2235199 Titular
Francisco José Pinheiro Engenheiro Civil 2207557 Suplente

Jordão Campos Morais Pinheiro
Engenheiro Eletricista / Gerente da
Divisão de Eficiência Energé�ca e

Gestão Ambiental
2334044 Titular

 

Art. 2º Os referidos servidores farão relatório para a apreciação da Pró-Reitoria de Administração e
Infraestrutura desta Universidade no tocante à conformidade ou às ocorrências relacionadas com a execução do contrato.

 

Art. 3º As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor da execução dos
contratos, auxiliado pela fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso, considerando o que consta nos Arts. 39
e 40 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da Unilab.

 

 

Lucas Daniel de Mont'Alverne Monteiro

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE
ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO(A), em 15/12/2022, às 12:48, 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 0590744 e o código CRC
F2D5EAB6.

 

Referência: Processo nº 23282.402896/2020-04 SEI nº 0590744
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

  

  

PORTARIA PROADI Nº 100, de 01 de dezembro de 2022-UNILAB

  

Designar a equipe de fiscalização do Contrato Administra�vo
decorrente do Pregão Eletrônico n° 24/2022, cujo objeto é a
aquisição de materiais e equipamentos essenciais para o
Laboratório de Robó�ca e Automação.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º, da PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 126, DE 29 DE ABRIL DE 2022,
considerando as competências delegadas pela PORTARIA REITORIA/UNILAB nº 521, DE 13 DE MAIO DE 2022, D.O.U. em 18/05/2022, no uso das
atribuições a ela outorgadas;

Considerando o que consta na Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão;

Considerando o que consta no processo nº 23282.013384/2022-21, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados como representantes da Administração Superior para acompanhamento e
fiscalização do Contrato Administra�vo decorrente do Pregão Eletrônico n° 24/2022, cujo objeto é  a aquisição de materiais e equipamentos
essenciais para o Laboratório de Robó�ca e Automação.:

Gestor(a)/Fiscal Servidor SIAPE nº Titular/Suplente

Gestor(a)
Maria Cris�ane Mar�ns de Souza  2083959 Titular

Rafael Silva do Nascimento 2329870 Suplente

Fiscal Técnico(a)
Caike Damião Nascimento Silva 2234423 Titular
Antonio Wallace Neres da Silva 2212937 Suplente

 

Art. 2º Os referidos servidores farão relatório para a apreciação da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura desta
Universidade no tocante à conformidade ou às ocorrências relacionadas com a execução do contrato.

 

Art. 3º As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela
fiscalização técnica e pelo público usuário, conforme o caso, considerando o que consta nos Arts. 39 e 40 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de
maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço da Unilab.

 

 

Lucas Daniel de Mont'Alverne Monteiro

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por LUCAS DANIEL DE MONT ALVERNE MONTEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA, SUBSTITUTO(A), em 15/12/2022, às 14:14, 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 0590780 e o código CRC 9BC9E463.

 

Referência: Processo nº 23282.013384/2022-21 SEI nº 0590780
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 403, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e 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 na Decisão Norma�va 187, de 9 de setembro de 2020;

Considerando o que consta no processo nº 23282.018337/2022-73, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Comissão Especial responsável pela Avaliação do Relatório de Gestão - Exercício de 2022, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

Membros Representação
José Weyne de Freitras Sousa Docente (Presidência)

Maria Cris�ane Mar�ns de Souza Docente (Vice-Presidência)
Emanuella Silva Joven�no Melo Docente

Lucas Nunes da Luz Docente
Jocélia Maria de Oliveira Melo Servidora Técnico-Administra�va em Educação

 

Art. 2º A referida Comissão terá um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de
Parecer conclusivo para deliberação no Conselho Universitário.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação no Bole�m de Serviço da
Unilab.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
13/12/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A 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 0588883 e
o código CRC E2B3E8E8.

 

Referência: Processo nº 23282.018337/2022-73 SEI nº 0588883
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Timbre
  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 812, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

  

Dispõe sobre o estabelecimento da u�lização
do registro de a�vidades de Gestão de Pessoas da
Tabela de A�vidades sendo as mesmas de uso
obrigatório e de uso faculta�vo para as unidades
par�cipantes do Programa de Gestão da Unilab.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, e considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885,
de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, resolve: 

Art. 1º  Fica estabelecida a u�lização do registro de a�vidades de Gestão de Pessoas da Tabela de A�vidades
das unidades par�cipantes do Programa de Gestão da Unilab, a saber:

 

DE USO OBRIGATÓRIO

Atividade Produto esperado
Tempo
presencial
(em
horas)

Tempo
teletrabalho
(em horas)

Faixa de
complexidade

Ganho de
produtividade

Permite
trabalho
remoto
(sim ou
não)

(GESTÃO DE
PESSOAS) - 
CONSULTAS/EXAMES

Comparecimento
do participante, de seu
dependente ou familiar às
consultas médicas,
odontológicas e realização
de exames em
estabelecimento de saúde,
com envio da declaração ou
documento equivalente à
chefia imediata por e-mail.

1 1 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) - 
LICENÇA PARA
TRATAMENTO DA
PRÓPRIA SAÚDE

Comunicação por e-mail à
chefia imediata em até 2
dias do recebimento do
atestado médico e
requerimento via SouGov
com anexação do atestado. 

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) - LICENÇA
GESTANTE,
ADOTANTE
OU PATERNIDADE.

Comunicação por e-mail à
chefia imediata com
consequente requerimento
via SouGov.

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) - 
CURSOS E EXAMES
VESTIBULARES

Execução de atividades
inerentes a cursos de
capacitação interna como
instrutor ou de processo
seletivo de estudantes
estrangeiros (PSEE).

1 1 Não se aplica Não se
aplica Sim
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(GESTÃO DE
PESSOAS) -
RECESSOS
ADMINISTRATIVOS

Recesso concedidos por
portaria
interna/comemoração
das festas de final de ano.

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) -
FERIADOS E
PONTOS
FACULTATIVOS

Feriados e pontos
facultativos não registrados
no sistema.

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) -AÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

Participação em ação de
desenvolvimento profissional
em serviço mediante
processo administrativo
enviado à unidade
responsável.

1 1 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) -
DESLOCAMENTO
PARCIAL

Realização de atividade em
outra unidade mediante
portaria da autoridade
competente.

4 4 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS)  -

REDUÇÃO DE
JORNADA

Redução da jornada sem
redução da remuneração e
sem necessidade de
compensação (art. 98, §2º e
§3º, da Lei nº 8.112, de
1990);

2 2 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) - LICENÇA
PARA CAPACITAÇÃO

Participação em ação (ões)
de desenvolvimento
mediante portaria de
concessão por autoridade
competente.

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS) - FÉRIAS

Período de usufruto de
férias. 8 8 Não se aplica Não se

aplica Sim

(GESTÃO DE
PESSOAS)
- LICENÇAS E
AFASTAMENTOS
PREVISTOS EM LEI

Outras ocorrências de
afastamento previstas em lei
(folgas eleitorais, doação de
sangue, alistamento militar
etc).

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

DE USO FACULTATIVO
(GESTÃO DE
PESSOAS) -
ATIVIDADE
PRESENCIAL

Dia de atividade presencial
no terminal de trabalho na
Unilab.

8 8 Não se aplica Não se
aplica Sim

 

Art. 2º  As a�vidades elencadas no ar�go 1º desta Portaria serão cadastradas no sistema Susep pela
Superintendência de Gestão de Pessoas.

Parágrafo único. O dirigente de unidade fará a seleção das a�vidades de uso obrigatório e poderá alocar as
a�vidades de uso faculta�vo para as respec�vas unidades pertencentes à sua estrutura organizacional e comporá os
programas de gestão das equipes e, consequentemente, os planos de trabalho quando houver a ocorrência dessas
a�vidades.

Art. 3º  Serão consideradas nulas as a�vidades relacionadas às gestão de pessoas eventualmente criadas
pelas unidades par�cipantes do programa de gestão similares ao disposto nesta Portaria nos termos da Resolução
CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021 e do Edital SGP nº 06/2022 e seus adi�vos.

Parágrafo único. O descumprimento no disposto no caput poderá ensejar as implicações expressas no ar�go
116, III, da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 4º  Os procedimentos descritos nesta Portaria encontram-se previstos no tutorial "Cadastro de
a�vidades no sistema SUSEP" na aba Programa de Gestão, página da SGP, no site da Unilab.

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação em Bole�m de Serviço.
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ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO
Superintendente de Gestão de Pessoas 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE
PESSOAS, em 14/12/2022, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

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 0589510 e o código CRC
2F159A2F.

 

Referência: Processo nº 23282.411049/2020-22 SEI nº 0589510
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
DESPACHO COMUM

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, e pela Portaria Reitoria nº 1.126, de 11 de outubro de 2018, VII, publicada no Diário Oficial
da União de 16 de outubro de 2018, no uso das atribuições a ele conferidas, torna públicas informações
sobre o resultado da análise dos recursos e classificação final do processo de Cadastro Interno de
Instrutores e de Propostas para Ações de Capacitação Interna, referente ao Edital SGP UNILAB nº
07/2022.

 

Classificação Final

1. Os servidores classificados farão parte do Banco de Instrutores Internos - BII para serem
instrutores das ações de capacitação, durante o exercício de 2023. 

2. De acordo com os itens 2.7 e 8.4 do edital, o cadastramento não gera qualquer
obrigação, inclusive monetária, por parte da UNILAB aos profissionais que porventura e/ou
eventualmente, não sejam convocados a prestar serviços. 

3. Caso o servidor inscrito neste cadastramento não seja selecionado para realizar
ação(ões) de capacitação, ficará em um cadastro reserva para outras ações.

4. Os servidores que não apresentaram as documentações exigidas nos subitens do ponto
4 do edital estão no rol dos desclassificados, em conformidade com o apontado 4.6 do edital.

5. Algumas Necessidades cadastradas nos formulários de inscrição não foram indicadas em
conformidade com o documento "Lista de Necessidades Internas Transversais", havendo necessidade de
posterior adequação, a qual deverá ocorrer em momento oportuno quando do planejamento da
proposta de capacitação ofertada.

6. Não houve recurso do resultado preliminar. 

 

RESULTADO FINAL

CANDIDATO SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Antonio Marcos De
Sousa Silva Classificado

Tratamento e Prevenção Psicológica - Desenvolver
a�vidades de atendimento/aconselhamento psicológico -
junto ao público discente. Gestão de pessoas - Não
conseguem desempenhar a�vidades que envolvam
mediação de conflitos

Antônio Roberto
Xavier Classificado

Administração Educacional - Compreender ferramentas de
gerenciamento público; aumentar o conhecimento sobre a
adoção de um modelo gerencial que proporcione uma
gestão mais eficaz

Diego Santana De
Oliveira Silva

Classificado Logís�ca e Compras Públicas - Aprimorar conhecimento
relacionado as normas, procedimentos relacionados à
fiscalização e gestão de contratos. Modernização e
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CANDIDATO SITUAÇÃO DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Desburocra�zação - Mapeamento de fluxos de processos e
a�vidades.
Administração Educacional - Aumentar o conhecimento
sobre a adoção de um modelo gerencial que proporcione
uma gestão mais eficaz

Emanuella Silva
Joven�no Melo Classificada

Saúde Publica - Á área está em constante mudança sendo
necessário sempre acompanhamento de reciclagem.
Estratégia, Projetos e Processos - Planejamento
estratégico.  Inovação - Desconhecimento de ferramentas de
inovação no ambiente de trabalho.

Fabiana Pinto De
Almeida Bizarria Classificada Gestão de pessoas - Reconhecer a importância da Gestão

Par�cipa�va para o desenvolvimento organizacional.

Felipe Lauro Pinto Classificado

Arquivologia - Analisar documentos para estabelecer prazos
de guarda e aplicação da tabela de temporalidade e
des�nação de documentos de arquivo das IFES.
Arquivamento de documentos.

Francisco Sávio Da
Silva Classificado Arquivologia- Arquivamento de processos

Jairo Domingos De
Morais Classificado Saúde Publica - Á área está em constante mudança sendo

necessário sempre acompanhamento de reciclagem.

Josely De Sousa
Alves Classificada

Modernização e Desburocra�zação - Classificar
corretamente os processos no SEI e u�lizar ferramentas do
sistema.

Nixon Gleyson Melo
De Araújo Classificado

Comunicação - Visual Criar, de forma didá�ca, tutoriais e
publicação para mídias sociais. Estratégia, Projetos e
Processos - Aplicar ferramentas de Gestão de Projetos, por
exemplo o Trello, para organizar as ro�nas administra�vas

Patricia Freire De
Vasconcelos Classificada

Comunicação Ins�tucional - Desenvolver um bom
atendimento ao público, desenvolvendo a organização do
trabalho e relações interpessoais. Gestão de Pessoas - Não
conseguem desempenhar a�vidades que envolvam
mediação de conflitos. Gestão Estratégica de Pessoas e
Planos de Carreira . Liderança - Entender e aplicar
conhecimentos de gestão, tais como tomada de decisão,
liderança e visão sistêmica para melhor integrar o trabalho
da unidade

Rebeca Cavalcante
Pinheiro Lima Classificada Produ�vidade - Processos de aumento da produ�vidade

Tiago Lúcio Pereira
Melo Classificado

Logís�ca e Compras Públicas - Aprimorar conhecimento
relacionado as normas, procedimentos relacionados à
fiscalização e gestão de contratos. Elaboração de
Documentos de Planejamento de Contratação

Wendel Mendes
Ferreira Classificado Produ�vidade - Processos de aumento da produ�vidade

210.***.183-53 Desclassificado -
234.***.818-33 Desclassificado -
771.***.813-72 Desclassificado -

 

ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas
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ALENE BARBOSA LEAL

Gerente de Divisão, Subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALENE BARBOSA LEAL, GERENTE DE DIVISÃO,
SUBSTITUTO(A), em 12/12/2022, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 13/12/2022, às 15:29, 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 0587680 e
o código CRC 2DEC6063.

Referência: Processo nº 23282.017064/2022-40
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