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EDITAL Nº 01/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DA DIRETORIA DO CAMPUS DOS
MALÊS

A DIRETORA DO CAMPUS DOS MALÊS, no uso de suas atribuições legais e regimentais estabelecidas
pela Portaria Reitoria/Unilab Nº 154, de 13 de maio de 2022, torna o Chamamento Público para inscrição
de servidores com a finalidade de participação no Programa de Gestão da Diretoria do Campus dos Malês,
observadas as disposições constantes no presente Edital, na Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de
25/10/2021, na instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria De Gestão e Desempenho de Pessoal, do
Ministério da Economia, do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e no Edital SGP/Unilab Nº 06/2022
e suas alterações, na Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, na Instrução Normativa nº 65/2021 da
SEDGG/SGDP/ME e demais legislações aplicáveis à matéria.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Programa de Gestão é a ferramenta de gestão, autorizada em ato normativo de Ministro de
Estado e operacionalizada por norma de procedimentos gerais, que disciplina o exercício de
atividades em que os resultados possam ser efetivamente mensurados e cuja execução possa
ser realizada pelos participantes;

1.2. A pactuação, o monitoramento e a avaliação dos resultados do Programa de Gestão
(teletrabalho) serão registrados no Sistema PGD da Superintendência de Seguros Privados
(Susep).

1.3. A lista de atividades dos setores da Diretoria do Campus dos Malês participantes do Programa
de Gestão está anexada no processo SEI 23804.001904/2022-16.

1.4. Para fins deste Edital, entende-se por:

1.4.1. Unidade: setor administrativo vinculado e subordinado diretamente à Reitoria no
organograma da Unilab;

1.4.2. Dirigente de unidade: servidor ocupante de Cargo de Direção e autoridade máxima da
unidade a qual pertence o servidor participante;

1.4.3. Chefia imediata: servidor ocupante de cargo com Função Gratificada (FG), Função de
Coordenação de Curso (FCC) e Cargo de Direção (CD) imediatamente superior ao servidor
participante;

1.4.4. Atividade: conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual e
supervisionada pela chefia imediata, visando entregas no âmbito de projetos e processos
de trabalho institucionais;

1.4.5. Entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade, sendo definida
no planejamento e com data prevista de conclusão;
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1.4.6. Trabalho externo: atividades que, em razão da sua natureza, da natureza do cargo ou das
atribuições da unidade que as desempenha, são desenvolvidas externamente às
dependências do órgão ou entidade e cujo local de realização é definido em função do seu
objeto;

1.4.7. Fase de Habilitação: etapa com prazo definido para a candidatura do Servidor a um
determinado Programa de Gestão. Etapa necessária para criação de planos de trabalho na
modalidade teletrabalho integral e parcial;

1.4.8. Plano de Trabalho: conjunto de atividades pactuadas e atribuídas a um determinado
Servidor. Os Planos de Trabalho integram os Programas de Gestão associados a uma ou
mais unidades, e são passíveis de avaliação quanto ao seu prazo de entrega e ao nível de
qualidade de execução das atividades nele previstas.

1.4.9. A criação dos programas de gestão das respectivas equipes ficará sob responsabilidade dos
gestores:

1.4.9.1. Mírian Sumica Carneiro Reis – Diretora do Campus dos Malês;

1.4.9.2. Luis Claudio Pereira Ribeiro - Chefe da Divisão de Administração;

1.4.9.3. Marcus Vinnícius Soares Dias - Chefe da Seção de Planejamento;

1.4.9.4. Leila Karina dos Santos Machado - Chefe da Seção de Políticas Estudantis;

1.4.9.5. José Augusto de Sousa – Chefe da Seção de Registro e Controle Acadêmico;

1.4.9.6. Bismarck dos Santos Almeida - Chefe da Seção de Tecnologia da Informação;

1.4.9.7. Pedro Acosta Leyva - Diretor do Instituto de Humanidades e Letras;

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

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

2. DO OBJETO DO PROGRAMA DE GESTÃO

2.1. Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores
em exercício na Diretoria do Campus dos Malês com a finalidade de participação no Programa
de Gestão, conforme regulamento aprovado pelo Edital SGP/UNILAB Nº 06/2022;

2.2. O chamamento público será regido por este edital, e promovido e executado pela Direção do
Campus dos Malês da Unilab, que poderá nomear Comissão Organizadora para o apoio nas
atividades de organização dos trabalhos administrativos relacionados;

2.2.1. As(os) servidoras(es) nomeadas(os) para a Comissão informada no item 2.2, que venham
a se candidatar ao Chamamento Público regido por este Edital, não estarão impedidas(os)
de participar do Programa de Gestão;

2.3. O Programa de Gestão terá abrangência para as subunidades imediatamente inferiores ao do
dirigente da unidade, bem como para todos os setores que os compõem;

2.4. A chefia imediata de cada subunidade da Diretoria do Campus dos Malês elaborará
semestralmente o(s) plano(s) de trabalho(s) a ser(em) desenvolvido(s) pelo(s) seu(s) setor(es);
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2.4.1. Para fins de elaboração do plano de trabalho, deverá ser observada a tabela de atividades
divulgada na página do Campus dos Malês, no Portal da Unilab na internet, considerado o
disposto no art. 9º da Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021;

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

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

2.5.1.1. Para o regime de execução parcial, poderá ser adotado em até 100% do quadro
funcional da unidade, desde que os dias de presença física do servidor na
subunidade de lotação não seja inferior a 20% (vinte por cento) da jornada semanal;

2.5.2. 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;

2.5.2.1. Para o regime de execução integral, o total de vagas a serem ofertadas não poderá
ser superior à 30% (trinta por cento) do total de participantes da unidade.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO

3.1. Poderá participar do Programa de Gestão o servidor efetivo que esteja em exercício no setor
para o qual existam vagas disponibilizadas no presente edital e ainda que desenvolva atividades
que comprovadamente:

3.1.1. possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de recursos
tecnológicos;

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

3.1.3. cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração, e

3.1.4. cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade
e/ou padronização nas entregas;

4. 4 DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Conforme item 4.1 do EDITAL SGP/UNILAB No 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 é
vedada a participação no edital do servidor que:

4.2. 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.

4.3. Que tenha menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório;

4.3.1. apresente contraindicação por motivo de saúde, constatada em perícia médica;

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

4.3.3. Cuja natureza da atividade exija a presença física do participante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo;
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4.3.4. Que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de
setores que atendem ao público interno e externo;

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

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

4.3.7. Ocupantes do cargo efetivo de Professor do Magistério Superior ou Professor Substituto ou
Visitante.

5. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE GESTÃO

5.1. A vigência do primeiro ciclo do Programa de Gestão será iniciada a partir da publicação da
portaria de autorização;

5.2. A permanência do participante no Programa de Gestão será de seis meses, desde que o
servidor não se enquadre, nesse período, em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no
item 3.2 deste Edital;

5.3. Fica vedada aos participantes do Programa de Gestão a adesão ao banco de horas de que trata
a IN 02/2018 ME/SGP;

5.4. A continuidade do servidor no Programa de Gestão após os seis meses fica condicionada à
necessidade de aprovação em novo edital, específico para o ciclo subsequente.

6. DA INFRAESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
GESTÃO

6.1. O servidor participante do Programa de Gestão fica responsável por 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;

6.2. 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 Programa de Gestão;

6.3. A Direção do Campus dos Malês poderá propiciar a orientação da equipe habilitada no
Programa de Gestão da Unidade sobre os cuidados, procedimentos e vedações referentes à
segurança digital, bem como sobre a salvaguarda de informações sigilosas manuseadas em
virtude das atividades funcionais cadastradas no sistema PGD da Susep;

6.3.1. Tais orientações podem ser executadas através de campanhas institucionais ou indicação
de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento.

7. DAS VAGAS PARA O PROGRAMA DE GESTÃO

7.1. Fica estabelecida a seguinte distribuição das vagas por regime de trabalho da Direção do
Campus dos Malês seguindo o disposto nos itens 2.5.1.1 e 2.5.2.1 deste Edital;

7.1.1. Quantidade de servidores aptos e interessados em participar do PGD: 36 (trinta e seis);
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7.1.2. Quantidade de vagas para o regime integral: 11(onze) (30% de 36);

7.1.3. Quantidade de vagas para o regime parcial: 36 (trinta e seis);

7.2. Eventual resultado fracionário será arredondado para o número inteiro imediatamente superior;

7.3. Ocupantes de função gratificada (FG) poderão aderir ao PGD, somente em regime parcial, em
no mínimo 20% da jornada semanal em dias presenciais;

7.4. 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;

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

7.6. A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o Programa de
Gestão, o que somente se dará após a publicação da autorização para alteração do regime de
trabalho pela SGP, nos termos do Edital SGP/UNILAB Nº 06/2022;

7.7. Na hipótese de servidores que estiverem de licença ou afastamento na fase de habilitação
prevista no item 15, 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 essa condição.

8. DAS INSCRIÇÕES PARA HABILITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO

8.1. As inscrições para Habilitação no Programa de Gestão da Diretoria do Campus dos Malês serão
realizadas no prazo estabelecido no cronograma do item 11, exclusivamente, por meio do
preenchimento e envio completo e correto das informações via formulário de inscrição constante
no link https://forms.gle/Ss6ArEiX96vrS7uBA;

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

8.2.1. Em afastamentos ou licenças;

8.2.2. No rol de vedações e impedimentos estabelecidos no Edital SGP/UNILAB Nº 06/2022;

8.3. Será admitida uma única inscrição por servidor interessado em participar do Programa de
Gestão.

8.3.1. Na hipótese de mais de uma inscrição por servidor, será considerada a última realizada
dentro do prazo estabelecido no item 15;

8.4. O teor das informações inseridas no formulário de inscrição informado no item 7.1 é de inteira
responsabilidade do servidor e sua inveracidade acarretará nas cominações legais pertinentes;

8.5. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar o andamento do presente chamamento
público, acessando a página do Campus dos Malês no Portal da Unilab na internet;

8.6. A inscrição no presente edital implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas neste e demais instrumentos reguladores, não podendo o servidor alegar
desconhecimento;

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

https://forms.gle/Ss6ArEiX96vrS7uBA
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9. DA HABILITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO

9.1. Os critérios de seleção para habilitação de candidatos às vagas no Chamamento Público para o
Programa de Gestão da Diretoria do Campus dos Malês terão como base o descrito no Edital
SGP/UNILAB Nº 06/2022, consistindo na verificação das seguintes habilidades:

a) Conhecimento técnico;

b) Capacidade de organização e autodisciplina;

c) Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;

d) Capacidade de interação com a equipe;

e) Atuação tempestiva;

f) Proatividade na resolução de problemas;

g) Abertura para utilização de novas tecnologias;

h) Orientação para resultados;

i) Capacidade colaborativa.

9.2. As habilidades descritas no item 8.1 serão verificadas individualmente pela chefia imediata, por
meio do “Formulário de Verificação de Habilidades - Teletrabalho” presente no Anexo I deste
edital;

9.3. O candidato será aprovado se considerado habilitado, pela chefia imediata, em todos os
requisitos listados no item 8.1;

9.4. A chefia imediata deverá fundamentar sua decisão caso o servidor não seja considerado
habilitado para participar do Programa de Gestão.

10. DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO

10.1. Os candidatos habilitados para o Programa de Gestão serão classificados de acordo com o
número de vagas previsto no item 6.1 deste Edital;

10.1.1. Para as situações que se enquadram no item 2.5.1.1 não há limite de vagas;

10.2. Quando houver limitação de vagas, o dirigente da unidade selecionará dentre os interessados
aqueles que participarão do Programa de Gestão, conforme Art. 18 da Resolução Conad/Unilab
Nº 09/2021, de 25/10/2021 e item 3.3 do Edital SGP/Unilab Nº 06/2022, de 20/09/2022;

10.2.1. Havendo igualdade de habilidades e características entre os candidatos aptos ao regime
integral de teletrabalho, o dirigente de unidade deverá aplicar os seguintes critérios, na
priorização dos participantes:

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

10.3. Encerrado o processo seletivo (habilitação), o dirigente de unidade encaminhará listagem dos
aprovados na forma do item 5.2 do 1º Aditivo ao Edital SGP/Unilab Nº 06/2022;

11. DOS PLANOS DE TRABALHO

11.1. 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 06/2020;

11.2. 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;

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

12. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

12.1. Serão desligados do programa de gestão os servidores:

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

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

12.1.3. 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;

12.1.4. Pelo decurso de prazo de participação no programa de gestão;

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

12.1.6. 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;

12.1.7. Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Normativo; e

12.1.8. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 deste
Normativo.

13. REGRAS DE CONDUTA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO

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

13.1.1. Estar disponível nos horários ajustados e comprometido com as entregas pactuadas;

13.1.2. Responder aos contatos de sua chefia dentro do horário da jornada de trabalho;

13.1.3. Zelar pela segurança dos dados e informações transmitidas e compartilhadas;

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

14. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS
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14.1. 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;

14.2. A chefia imediata procederá com a aferição das entregas realizadas dos planos individuais de
trabalho, quanto ao atingimento ou não das metas estipuladas, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data da entrega;

14.3. A aferição de que trata o item anterior deve ser registrada em um valor que varia de 0 (zero) a
10 (dez), onde 0 (zero) é a menor nota e 10 (dez) a maior nota;

14.4. Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja
igual ou superior a 05 (cinco);

14.5. As entregas, cuja nota atribuída pela chefia imediata seja inferior a 05 (cinco), deverão ser
repactuadas conforme a necessidade do objeto ou propostas no próximo plano de trabalho.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. 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 no máximo 72 (setenta e duas)
horas;

15.1.1. A convocação deverá ser realizada prioritariamente por meio de comunicação institucional
(e-mail, hangout) sendo necessária a devida justificativa da chefia imediata;

15.2. O participante do Programa de Gestão deverá observar as leis, instruções normativas e
procedimentos vigentes pertinentes à segurança da informação;

15.3. Todos os servidores e chefias imediatas deverão estar cientes das regras estabelecidas para o
programa de gestão da Unilab, especificamente: Edital da SGP nº 06, de 2022; Resolução
CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021; Instrução Normativa nº 65, de 30 de
julho de 2020; Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995;

15.4. O monitoramento da execução do plano de trabalho será realizado conforme disposto nos
artigos 14, 19 e 20 da Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021, podendo ser criado
documento específico pela Unidade;

15.4.1. As atribuições e responsabilidades do participante do programa de gestão da Diretoria do
Campus dos Malês estão descritas no art. 32 da Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de
25/10/2021;

15.4.2. As competências do dirigente da unidade e do(s) chefe(s) imediato(s) e demais chefias
estão descritas nos art. 33 e 34 da Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021;

15.5. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado final da fase de habilitação em até
24h após a sua divulgação;

15.5.1. O recurso deverá ser enviado e-mail para o endereço diretoriasfconde@unilab.edu.br e
informar o nome, cargo e setor de exercício do candidato;

15.5.2. O recurso deverá conter uma justificativa motivada para a solicitação;

15.5.3. As respostas aos questionamentos serão analisadas e respondidas em até 02 (dois) dias
úteis;

mailto:diretoriasfconde@unilab.edu.br
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15.6. Os casos omissos e as dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhados via
e-mail para o endereço diretoriasfconde@unilab.edu.br.

16. DO CRONOGRAMA

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

ETAPA DATA OU PERÍODO

Publicação do Edital - Unidade Campus dos
Malês

30/11/2022

Período de inscrição dos servidores 30/11/2022 a 07/12/2022

Homologação das inscrições 08/12/2022

Criação das atividades e alocação nas
unidades no sistema PGD Susep

09/12/2022 a 16/12/2022

Criação dos Programas de Gestão das
equipes no sistema PGD Susep

19/12/2022 a 20/12/2022

Realização dos processos seletivos internos -
Fase de Habilitação no sistema PGD Susep

21/12/2022 e 22/12/2022

Envio da relação de aprovados nos
Programas de Gestão da Unidade para a SGP

23/12/2022

Análise da SGP da relação de aprovados nos
Programas de Gestão da Unidade

23/12/2022 a 28/12/2022

Ato autorizativo da Reitoria para a execução
do Programa de Gestão

A partir de 29/12/2022

Início da execução do Programa de Gestão 02/01/2023

Envio do relatório parcial do plano de trabalho No primeiro dia útil do mês subsequente a
sua realização
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ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2022

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES - TELETRABALHO

Nome do servidor:

Chefia Imediata:

Setor de exercício:

Regime de Execução:

Percentual da CH em Teletrabalho:

Habilidades Técnicas
Marcar com (X)

Habilitado Não
Habilitado

Conhecimento técnico nas atividades a serem realizadas

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

TOTAL DE HABILITAÇÕES:

Observações (opcional):

Assinatura da Chefia Imediata:


