
PORTARIA Nº xxx, DE xxxx DE xxxxx DE 2018 
 

Regulamenta a jornada de trabalho Semipresencial dos       
servidores Técnico-administrativos em Educação do Instituto      
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)         
relativos à implementação de Programa de Gestão, de que         
trata o § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de                
1995, com fundamentos na Lei 8112 de 11 de dezembro de           
1990, Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 2018,           
Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018. 
 
 
 

O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E           
TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,             
considerando Portaria nº 819, de 20 de agosto de 2018 resolve expedir a presente              
portaria, nos seguintes termos: 
 
 

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1° As atividades dos servidores técnico-administrativos em educação do IFBA podem            
ser executadas, no interesse da Administração, de acordo com a chefia imediata e com              
anuência do gestor da Unidade, fora das dependências dos Campi/Reitoria, de forma            
remota, sob a denominação de Trabalho Semipresencial, observadas as orientações e           
condições estabelecidas nesta Portaria. 
 

Art. 2° Para fins de que trata esta Portaria, define-se: 

I - Trabalho Semipresencial: atividade laboral executada, em local diverso da subdivisão            
administrativa do IFBA sendo realizada de forma remota, com a utilização de recursos             
tecnológicos e/ou materiais; 

II - Unidade: Subdivisão administrativa do IFBA:  
a) Reitoria: Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas; 
b) Campus: Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica e Diretoria de Administração. 

III - Plano de Trabalho - documento preparado e aprovado pelo dirigente da unidade que               
delimita a atividade, estima o quantitativo de servidores públicos participantes, as metas e             
a metodologia de mensuração efetiva de resultados para a implementação do programa            
de gestão, inclusive na fase de experiência piloto. É constituído pelo termo de Ciência e               
Responsabilidade, formulário de pactuação de metas e formulário de entrega de           
resultados. 
IV - Programa de Gestão - ferramenta de gestão fundada em plano de trabalho e               
autorizada em ato normativo de Ministro de Estado, que disciplina o exercício de             
atividades determinadas, em situações especiais em que os resultados possam ser           



efetivamente mensurados, cuja execução possa ser realizada por servidores públicos com           
dispensa de controle de frequência; 
V - Programa de Gestão em Experiência-Piloto - fase experimental do programa de             
gestão, baseada em plano de trabalho que disciplina o exercício de atividades            
determinadas, em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente           
mensuráveis, cuja execução possa ser realizada por servidores públicos com dispensa de            
controle de frequência; 
VI- Relatório de Acompanhamento - documento elaborado pelo dirigente da unidade que            
avalia o desempenho e o alcance de metas pelos servidores públicos participantes e pela              
unidade durante o programa de gestão, inclusive na fase de experiência-piloto; 
VII - Servidor Público Participante - servidor ocupante de cargo efetivo regido pela Lei nº               
8.112, de 1990, em exercício na unidade, submetido ao regime do programa de gestão,              
inclusive na fase de experiência-piloto; 
VIII - Termo de Ciência e Responsabilidade - documento assinado pelo servidor público,             
que sintetiza seus direitos e deveres e a modalidade enquanto participar do programa de              
gestão; 
IX- Formulário de Pactuação de Metas - instrumento de aferição de metas e resultados              
das atividades realizadas durante a jornada Semipresencial. 

X- Gestor da Unidade - servidor ocupante de Cargo de Direção (CD) responsável pela              
direção da unidade. 
XI - Chefia Imediata - servidor ocupante de Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada.               
(FG) de natureza gerencial, o qual se reporta diretamente a outro servidor com vínculo de               
subordinação. 
XII - Comitê Gestor da jornada semipresencial - órgão colegiado responsável pela            
avaliação e controle da experiência-piloto. 

 

Art. 3°. São objetivos do Trabalho Semipresencial: 

 

I - Buscar a qualidade de trabalho e da qualidade de vida dos servidores              
técnico-administrativos em educação no IFBA; 
II  -  Reduzir despesas de custeio; 

III - Reduzir o impacto ambiental advindo da diminuição no consumo de água, esgoto,              
energia elétrica, papel, internet e de outros bens e serviços disponibilizados no âmbito do              
IFBA; 
IV - Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da                
efetividade dos serviços prestados à sociedade; 
V - Estimular o desenvolvimento da inovação e do trabalho criativo; 
VI - Considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições              
de trabalho para a concepção e implementação de mecanismos de avaliação. 
 



 
Art. 4°. A realização do Trabalho Semipresencial é facultativa, podendo ser concedida e             
retirada a qualquer tempo no interesse da Administração Pública, não se constituindo,            
portanto,  direito ou dever do servidor. 
 
Art. 5º. A implementação do Projeto Piloto do Programa de Gestão observará as             
seguintes etapas: 
 
I - elaboração de processo de acompanhamento de metas, resultados e de plano de              

trabalho; 

II - autorização pelo Ministro de Estado; 

III - implementação do programa de gestão em experiência-piloto; 

IV - avaliação dos resultados da experiência-piloto e reformulação do plano de trabalho,             

se necessária; 

V - regulamentação do programa de gestão; e 

VI - implementação e acompanhamento do programa de gestão. 

CAPÍTULO II 
 

MODELO ADOTADO - SEMIPRESENCIAL  
 

Art. 6º. O modelo adotado pelo IFBA será a modalidade semipresencial, categoria de             
implementação do programa de gestão em que o servidor público executa suas atividades             
funcionais parcialmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de           
equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições          
remotamente. 
 
Art. 7º. O servidor cumprirá a jornada de trabalho de 30 horas semanais presenciais, 6               
horas diárias e 10 horas semanais remotamente , para atender a demanda pactuada com             
a chefia imediata no plano de trabalho, perfazendo uma jornada semanal de 40 horas, de               
acordo com o disposto na Lei 8.112/1990 e as Instruções Normativas nº 1/2018 e 2/2018.  
 
Parágrafo 1º. O trabalho remoto deverá ser realizado, preferencialmente, dentro do           
horário de funcionamento da unidade.  
 
Parágrafo 2º. O servidor que aderir ao programa de trabalho semipresencial deverá            
permanecer em disponibilidade para contato, conforme horário estabelecido no Plano de           
Trabalho, a ser ratificado pela chefia imediata, observados os limites estabelecidos na LEI             
8.112/90 e no Decreto 1.590/95. 
 
Parágrafo 3º. Verificada e justificada a necessidade do serviço, poderá ser requisitada            
pela chefia imediata a presença física do servidor ao local de trabalho, durante a jornada               
de trabalho a ser executada remotamente, observados os limites estabelecidos na Lei            
8.112/90. 
 



Parágrafo 4º. O serviço executado de forma remota não ensejará em nenhuma hipótese o              
direito ao percebimento de adicional de serviço extraordinário. 
 
Art. 8º. O controle de frequência da jornada presencial será realizada através do registro              
de ponto eletrônico na instituição. 
 
Parágrafo único - Ficam dispensadas do controle eletrônico de frequência as 10 horas             
semanais de trabalho remoto, conforme inciso VI do Art 2º da instrução normativa nº 1 de                
31 agosto de 2018. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SEMIPRESENCIAL 
 

Art. 9º Todos os servidores técnico-administrativos efetivos do IFBA estão aptos a            
participar do programa de gestão , desde que as atividades laborais a serem realizadas              
remotamente possuam características que permitam a mensuração da produtividade e          
dos resultados das respectivas unidades e do desempenho do servidor público           
participante , e que não  se enquadrem nos casos abaixo: 
 
I  - participante de jornada ininterrupta  estabelecida pela portaria nº  1.341/2016. 
II - as atividades para as quais a presença física na unidade seja estritamente necessária; 
III - implicar redução da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja              
atendimento ao público;  
IV - estar em estágio probatório; 
V- desempenhar há menos de seis meses, na unidade, a atividade submetida ao             
programa de gestão; 
VI - estar obrigado a permanecer no exercício das funções por período igual ao do               
afastamento concedido para estudo no exterior ou participação em programa de           
pós-graduação stricto sensu no País, nos termos do § 1º do art. 95 e do § 4º do art. 96-A                    
da Lei nº 8.112, de 1990; 
VII - ocupar Cargo de Direção - CD; Função Gratificada - FG, inclusive em substituição               
destes, ou Função Comissionada Técnica; e 
VIII - ter sido desligado de programa de gestão pelo não atingimento de metas nos últimos                
doze meses anteriores à data de manifestação de interesse em participar. 
 
Parágrafo único - Sempre que houver limitação do número de participações e razoável             
igualdade de habilidades e características entre servidores públicos interessados, o          
dirigente da unidade poderá observar os seguintes critérios na priorização dos servidores            
públicos participantes: 
 
a) com jornada reduzida, nos termos do § 2º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990; 
b) gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação; 
c) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência, nos termos do § 3º do art.                
98 da Lei nº 8.112, de 1990; 
d) com dependentes econômicos que constem do assentamento funcional com idade até            
seis anos ou acima de sessenta e cinco anos de idade; 
e) com horário especial nos termos do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 1990; ou 



f) com maior tempo de exercício no órgão. 
 
Art. 10. Quando adotado pela Administração Pública, o programa de gestão será            
implementado nos termos do ato que o institui, do plano de trabalho que o fundamenta e                
do termo de ciência e responsabilidade assinado pelo servidor público participante.  
 
Art. 11. O programa de gestão abrangerá as atividades cujas características permitam a             
mensuração da produtividade e dos resultados das respectivas unidades e do           
desempenho do servidor público participante. 
 
Art. 12. A unidade interessada em executar atividades em programa de gestão em             
experiência-piloto deverá elaborar plano de trabalho contendo: 
 
I - o detalhamento e a descrição das atividades a serem desempenhadas; 
II - o quantitativo total de servidores públicos na unidade e o quantitativo que poderá               
participar do programa de gestão em experiência-piloto; 
III - o perfil do servidor público participante adequado às atividades a serem executadas              
em programa de gestão em experiência-piloto; 
IV - as metas a serem alcançadas e a periodicidade para acompanhamento; 
V - o cronograma trimestral de entrega de resultados; 
VI - o cronograma de reuniões com o chefe imediato para avaliação de desempenho e               
eventual revisão ou ajustes das metas, se necessários;  
VII - os resultados e benefícios esperados para a Instituição; 
VIII – o horário de disponibilidade de contato (jornada de 8 horas). 
 
 
Art. 13. As atividades realizadas remotamente que irão compor o Plano de Trabalho,             
serão listadas: 
 
I - pelo servidor;  
II- pelos setores subordinados à unidade;  
III- conjuntamente por mais de uma unidade que executem as atividades em            
procedimentos e rotinas de características semelhantes.  
 
§1º. as atividades que irão compor o Plano de Trabalho poderão ser aprovadas,             
reprovadas ou retificadas, caso haja necessidade, pela chefia imediata. 
 
§2º. O plano de trabalho será aprovado pela chefia imediata com apoio do Comitê Gestor               
e da Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 
§ 3º As atividades a serem realizadas remotamente utilizarão os sistemas gerenciais            
disponibilizados pela Instituição. 

 
Art. 14. O servidor público interessado em participar do programa de gestão em             
experiência-piloto deverá assinar previamente termo de ciência e responsabilidade, que          
conterá: 
 
I - a declaração de que atende às condições de habilitação para participação no programa               
de gestão; 
II - o horário em que deverá comparecer presencialmente à unidade; 



 

III - as metas e resultados a serem alcançados;  
IV - as atribuições e responsabilidades do servidor público participante;  
V - o conhecimento das regras do programa de gestão e do conteúdo do plano de                
trabalho; e 
VI - o dever do servidor público participante de manter infraestrutura necessária para a              
execução do trabalho remoto fora das dependências da unidade.  
 
Parágrafo único – A alteração superveniente do plano de trabalho ou do programa de              
gestão não enseja o dever de assinatura de novo termo de ciência e responsabilidade               
pelo servidor público participante, bastando sua notificação quanto ao teor da alteração            
promovida.  
 
Art. 15. Constituem deveres do servidor público participante do programa de gestão,            
inclusive em fase de experiência-piloto: 
 
I - cumprir a meta de desempenho estabelecida no plano de trabalho;  
II - assinar termo de ciência e responsabilidade; 
III - manter dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos;  
IV - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, a              
Intranet e demais formas de comunicação do órgão de exercício;  
V - permanecer em disponibilidade para contato, nos horários especificados no plano de             
trabalho remoto; 
VI - manter a chefia imediata informada, periodicamente e sempre que demandado, por             
meio de mensagem dirigida à caixa postal individual de correio eletrônico institucional            
acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou            
informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;  
VII - comunicar a chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros             
impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível            
redistribuição do trabalho; 
VIII- zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às           
normas internas de segurança da informação e adoção de cautelas adicionais           
necessárias;  
IX – não retirar documentos físicos institucionais das unidades;  e 
X - quando executar o programa de gestão fora das dependências da unidade, caberá ao               
servidor público participante providenciar as estruturas física e tecnológica 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.  
 
Art. 16. Compete à chefia imediata: 
 
I - acompanhar a qualidade e a adaptação dos servidores públicos no programa de              
gestão; 
II - manter contato permanente com os servidores públicos participantes do programa de             
gestão para repassar instruções de serviço; 
III - manter contato permanente com a Diretoria de Gestão de Pessoas e o Comitê Gestor,                
a fim de assegurar o regular cumprimento do plano de trabalho do programa de gestão               
em experiência-piloto. 
IV - aferir o cumprimento das metas estabelecidas;  



V - dar ciência ao dirigente da unidade sobre a evolução do programa de gestão,               
dificuldades encontradas e quaisquer outras situações ocorridas, para fins de          
consolidação do relatório de acompanhamento; e 
VI - registrar a evolução das atividades do programa de gestão no relatório de              
acompanhamento, periodicamente. 
 
Parágrafo Único: As Unidades de Recursos Humanos dos campi poderão assessorar as            
chefias imediatas do respectivo campus, conforme as suas competências. 
 
Art. 17. Compete ao dirigente da unidade: 
 
I - dar ampla divulgação do plano de trabalho aos servidores públicos em sua unidade,               
elaborando lista de servidores públicos interessados em participar do programa de           
gestão;  
II - analisar resultados da experiência-piloto em sua unidade; 
III - supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento de             
metas e resultados; 
IV - controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas para sua unidade;  
V - colaborar com a Diretoria de Gestão de Pessoas e o Comitê Gestor para melhor                
execução do programa de gestão; e 
VI - sugerir suspensão, alteração ou revogação do plano de trabalho e do programa de               
gestão ao Reitor(a) ou Diretor(a) Geral do Campus. 
 
Parágrafo único - Compete ao dirigente máximo do IFBA sugerir suspensão, alteração ou             
revogação do plano de trabalho e do programa de gestão ao Ministro de Estado              
correspondente, com base no relatório de acompanhamento. 
 
Art.18. O servidor público participante será desligado do programa de gestão, mediante            
decisão do dirigente da unidade: 
 
I - de ofício, conforme art. 19, independentemente de instauração de processo            
administrativo, ou 
II - a pedido, mediante comunicação. 
 
Parágrafo único - O servidor continuará em regular exercício das atividades no programa             
de gestão até que seja notificado do ato de desligamento, a partir do qual deverá retornar                
a  jornada   de 40 horas presenciais com o controle integral de frequência. 
 
Art. 19. O dirigente da unidade deverá desligar o servidor público participante do             
programa de gestão nos seguintes casos: 
 
I - por necessidade do serviço; 
II - pelo descumprimento das obrigações previstas no plano de trabalho e no termo de               
ciência e responsabilidade; 
III - em virtude de alteração de lotação de exercício; 
IV - em virtude de aprovação do servidor para a execução de outra atividade não               
abrangida pelo programa de gestão; e 



V - em casos de substituição de cargos comissionados e função gratificada o servidor              
ficará temporariamente desligado do programa de gestão, devendo cumprir as 40 horas            
presenciais. 
 

CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DO TRABALHO 

SEMIPRESENCIAL 

 

Art. 20. A manifestação de interesse à jornada semipresencial se inicia com o             

preenchimento do Termo de Ciência e Responsabilidade pelo servidor, pressupondo a           

disponibilidade do mesmo para exercer a jornada conforme proposta, e se consolidará            

com a  aprovação do formulário de pactuação de metas pela chefia imediata.  

 

§1º. O preenchimento apenas do Termo de Ciência e Responsabilidade não assegura a             

efetiva entrada no regime da jornada semipresencial, visto que, para que haja a             

realização de ações de forma remota, a aprovação do plano de trabalho é indispensável. 

§2º. A chefia imediata encaminhará ao dirigente da Unidade, para aprovação, o Termo de              

Ciência e Responsabilidade, bem como o formulário de pactuação de metas dos            

servidores interessados. 

§3º. O servidor poderá solicitar a qualquer momento o desligamento do regime de jornada              

semipresencial,  sem prejuízo da entrega das ações anteriormente pactuadas. 

 

Art. 21. A unidade deverá produzir trimestralmente relatório de acompanhamento do           

programa de gestão, contendo avaliação dos resultados alcançados em cada atividade. 

 

Parágrafo único - Para aferição dos resultados será analisado o cumprimento das metas             

estabelecidas no formulário de pactuação. 

 

Art. 22. A Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA com a colaboração do Comitê Gestor                

emitirá o Relatório semestral baseado no acompanhamento trimestral de cada unidade,           

mensurando o nível de atendimento das metas pactuadas no Plano de Trabalho visando a              

efetivação do Programa de Gestão. 

 



Art. 23 . Alcançado o grau de maturação razoável , e decorrido, no mínimo, um ano da               

efetiva implementação do programa de gestão em experiência-piloto, o dirigente da           

unidade elaborará relatório de acompanhamento, que conterá avaliação: 

 

I - do grau de comprometimento dos servidores públicos participantes; 

II - da efetividade no alcance de metas e resultados; 

III - dos benefícios e prejuízos para a unidade; e 

IV - da conveniência e da oportunidade em implementar o programa de gestão em              

definitivo. 

§ 1º O relatório de acompanhamento será submetido à manifestação técnica da Diretoria             

de Gestão de Pessoas e do Comitê Gestor pelo acompanhamento de resultados            

institucionais. 

 

§ 2º As manifestações técnicas de que tratam o § 1º poderão considerar o programa de                

gestão em experiência-piloto: 

 

I - apto à conversão em programa de gestão em definitivo; 

II - apto à conversão em programa de gestão em definitivo, com ressalvas; ou 

III - não apto à conversão em programa de gestão em definitivo. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, a conversão do programa de gestão em definitivo                  

fica condicionada à reformulação do plano de trabalho, à luz das considerações da             

Diretoria de Gestão de Pessoas e do Comitê Gestor. 

§ 4º Na hipótese do inciso III do § 2º, o plano de trabalho deverá ser reformulado e o                   

programa de gestão em experiência-piloto deverá ser implementado pelo prazo adicional           

mínimo de 6 (seis) meses, findo o qual haverá novo juízo de aptidão para conversão em                

definitivo. 

 
CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA-PILOTO 
  
Art. 24 . A unidade partícipe das atividades em programa de gestão em experiência-piloto             
realizará processo de acompanhamento de metas e resultados das atividades          
desempenhadas no período de seis meses, observando: 
 



I – o cronograma trimestral de entrega de resultados, conforme o formulário de pactuação              
de metas. 
II - o envolvimento da Diretoria de Gestão de Pessoas e do Comitê Gestor; 
III - a definição de indicadores objetivos para aferir resultados; 
IV - a definição e o controle efetivo das metas estabelecidas; e 
V - a mensuração dos resultados da unidade. 
  
Art. 25. Após um ano da efetiva implementação do programa de gestão em             
experiência-piloto, o dirigente da unidade elaborará relatório de acompanhamento que          
conterá avaliação, nos termos do artigo 23 desta portaria. 
 
  

CAPÍTULO VI 
  

DO PROGRAMA DE GESTÃO DEFINITIVO 
  
Art. 26 Convertido o programa de gestão em experiência-piloto a programa de gestão em              
definitivo, aplicar-se-á o disposto no art. 24 como processo de acompanhamento de            
metas e resultados. 
 
Art. 27 A unidade participante do programa de gestão em definitivo publicará na página              
oficial do IFBA relatório de acompanhamento, trimestralmente, discorrendo conforme         
disposto no artigo 23 desta Portaria. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28 Será instituído o Comitê Gestor da jornada semipresencial, órgão colegiado            
responsável pela avaliação e controle da experiência-piloto. 
 
§ 1º O Comitê Gestor será composto por um representante titular e um suplente: 
 
I – do Reitor do IFBA, que o presidirá; 
II – do Departamento de Desenvolvimento Institucional; 
III – do presidente da Comissão Central de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada            
dos Servidores Técnico-administrativos dos Campi e da Reitoria; e 
IV – da Ouvidoria da Reitoria do IFBA. 
 
§ 2º O Comitê Gestor, dentre as suas competências, poderá instituir subcomissões para             
auxiliá-lo na gestão da jornada semipresencial. 
 
§ 3º Fica definido o prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Portaria para a                  
instauração do Comitê Gestor. 
 



§ 4º O Comitê Gestor reunir-se-á em sessões ordinárias e extraordinárias, sempre que             
necessário, para apreciar e decidir matérias relevantes ou inadiáveis, bem como casos            
omissos. 
 
Art 29. Não convertidas em programa de gestão em definitivo no prazo previsto, ficam              
todos os servidores públicos participantes automaticamente obrigados a cumprir as 40           
horas no regime presencial. 
 
Art 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 



Declaro não estar enquadrado em nenhuma das situações abaixo relacionadas
I  - participante de jornada ininterrupta estabelecida pela portaria nº 1341/2016.
II - as atividades para as quais a presença física na unidade seja estritamente necessária;
III - implicar redução da capacidade plena de funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público; 
IV - estar em estágio probatório;
V- desempenhar há menos de seis meses, na unidade, a atividade submetida ao programa de gestão;
VI - estar obrigado a permanecer no exercício das funções por período igual ao do afastamento concedido para estudo no 
exterior ou participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País, nos termos do § 1º do art. 95 e do § 4º do 
art. 96-A da Lei nº 8.112, de 1990;
VII - ocupar Cargo de Direção - CD;  Função Grati�cada - FG, inclusive em substituição destes, ou Função Comissionada 
Técnica; e
VIII - ter sido desligado de programa de gestão pelo não atingimento de metas nos últimos doze meses anteriores à data 
de manifestação de interesse em participar.

Declaro, ainda, que constituem meus deveres como servidor público participante de programa de gestão, inclusive em 
fase de experiência-piloto:
I - cumprir a meta de desempenho estabelecida no plano de trabalho; 
II - assinar termo de ciência e responsabilidade;
III - manter dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos; 
IV - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, a Intranet e demais formas de 
comunicação do órgão ou entidade de exercício; 
V - permanecer em disponibilidade para contato, nos horários especi�cados no plano de trabalho remoto;
VI - manter o chefe imediato informado, de forma periódica e sempre que demandado, por meio de mensagem dirigida à 
caixa postal individual de correio eletrônico institucional, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual 
di�culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento; 
VII - comunicar ao chefe imediato a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequa-
ção das metas de desempenho e prazos ou possível redistribuição do trabalho;
VIII- zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas de segurança da 
informação e adoção de cautelas adicionais necessárias; 
IX - documentos físicos não poderão ser retirados das unidades; 
X - quando executar o programa de gestão fora das dependências da unidade, caberá ao servidor público participante 
providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias, mediante a utilização de equipamentos e mobiliários adequa-
dos e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre 
outras despesas decorrentes.

Autorizo o fornecimento do número de telefone pessoal a servidores do IFBA em exercício que indiquem necessidade de 
contato telefônico relacionando às suas ações pro�ssionais.

Nome completo:

Unidade lotação:

Setor de Exercício:

Matricula SIAPE:

Cargo:

Telefone:  (      )

DECLARAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIDOR PARTICIPANTE

Data _______/________/_______

Assinatura da Che�a imediataAssinatura do Servidor participante

Anexo I
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

CARGA HORARIA TRIMESTRAL: _________________________________

CIENCIA DAS PARTES SOBRE A PACTUAÇÃO:       
Autorizo a realização das atividades listadas acima em regime de teletrabalho, ressalvando que o servidor poderá ser convocado para reuniões de acompanhamento ou participar de outras atividades.       
Obs.:      



Assinatura da Che�a imediataAssinatura do Servidor participante

Anexo II
FORMULÁRIO  DE PACTUAÇÃO DE METAS   

Nome completo:

Unidade lotação:

Setor de Exercício:

Matricula SIAPE: Data:                 /             /

Cargo:

Telefone:  (      )

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

DESCRIÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE(S) EM JORNADA SEMI-PRESENCIAL DO SERVIDOR

Ações pactuadas Data prevista de entregaQuantidade Descrição Data de inicio

CARGA HORARIA TRIMESTRAL: _________________________________

CIENCIA DAS PARTES SOBRE A PACTUAÇÃO:       
Autorizo a realização das atividades listadas acima em regime de teletrabalho, ressalvando que o servidor poderá ser convocado para reuniões de acompanhamento ou participar de outras atividades.       
Obs.:      



Assinatura da Che�a imediataAssinatura do Servidor participante

Anexo III
ENTREGA DE RESULTADOS 

Nome completo:

Unidade lotação:

Setor de Exercício:

Matricula SIAPE: Data:                 /             /

Cargo:

Telefone:  (      )

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

DESCRIÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE(S) EM JORNADA SEMI-PRESENCIAL DO SERVIDOR

Ações pactuadas Data prevista de entregaQuantidade Descrição
Execução 
da meta %

Atividade foi executada
no prazo? 

Produto atendeu aos requisitos pactuados? 

ciencia das partes sobre a avaliação (assinar somente após a execução das atividades pactuadas):

Registros acerca de situações e eventos relevantes. Descrever as di�culdades apresentadas e/ou bene�cios observados durante a execução das atividades.
Relato do Servidor: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Relato da Che�a: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sim Não, justi�cativa



DELIMITAÇÃO DAS METAS E A METODOLOGIA

Na de�nição do per�l adequado de que trata o inciso IV do caputdo art. 8, da Instrução Normativa Nº 01/2018 o plano de trabalho 
preverá habilidades e características da forma mais objetiva possível, atendendo aos critérios:
I - capacidade de organização e autodisciplina;
II - capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;
III - capacidade de interação com a equipe;
IV - atuação tempestiva;
V - pró-atividade na resolução de problemas;
VI - abertura para utilização de novas tecnologias; e
VII - orientação para resultados.

- Reuniões de acompanhamento com a che�a imediata;
- Acompanhamento trimestral do formulário de entrega de resultados;
- Relátorio semestral da che�a.

Unidade:

Lotação:

Modalidade: Semi-presencial

Quantitativo total de servidores da unidade:  Quantitativo total de servidores participantes:

Anexo IV
PLANO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

DELIMITAÇÃO DAS ATIVIDADESNome dos servidores SIAPE Horário de disponibilidade 
para contato

1/4

PERFIL DO SERVIDOR PARTICIPANTE



DELIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades Descrição

Anexo IV
PLANO DE TRABALHO

METAS A SEREM ALCANÇADAS E A PERIODICIDADE

CRONOGRAMA DE REUNIÕES  COM O CHEFE IMEDIATO

Metas Periodicidade

Mês Dia da semana

2/4



Descrição 1º mês

1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem 1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem 1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem

2º mês 3º mês Início 
previsto

Previsão 
de termino

Anexo IV
PLANO DE TRABALHO

PRIMEIRO TRIMESTRE

CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE ENTREGA DE RESULTADOS

3/4

Duração 

Descrição 1º mês

1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem 1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem 1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem

2º mês 3º mês Início 
previsto

Previsão 
de termino

SEGUNDO TRIMESTRE
Duração 



Assinatura da Che�a imediataAssinatura do dirigente da unidade

Anexo IV
PLANO DE TRABALHO

RESULTADOS E BENEFÍCIOS PARA INSTITUIÇÃO

4/4

I - Buscar  a qualidade de trabalho e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos em educação no IFBA;
II  -  Reduzir despesas de custeio;
III - Reduzir o impacto ambiental advindo da diminuição no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel, internet e 
de outros bens e serviços disponibilizados no âmbito do IFBA;
IV - Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da e�ciência e da efetividade dos serviços 
prestados à sociedade;
V - Estimular o desenvolvimento da inovação e do trabalho criativo;
VI - Redução do absenteísmo
VII- Diminuição da ocorrência de atestados médicos


