
29/08/2022 16:28 SEI/IFBA - 2472507 - Edital IFBA

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2920267&infra_siste… 1/8

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 18 de 24 de agosto de 2022.

 
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE

TELETRABALHO
 

A Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus de
Euclides da Cunha, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, no Decreto nº 1.590, de 10 agosto de 1995, na Instrução Normativa ME nº 65, de 30 de
julho de 2020, na Portaria MEC nº 267, de 30 de abril de 2021, no Decreto 11.072, de 17 de maio de 2022
e na Resolução CONSUP IFBA nº 53, de 27 de abril de 2022, resolve tornar público o processo seletivo
para o desenvolvimento de atividades na modalidade de teletrabalho.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Edital tem por objetivo tornar público processo seletivo para os servidores Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) do Campus de Euclides da Cunha desenvolverem atividades nas
modalidades de teletrabalho parcial e integral, durante o período de seis meses que compreende a fase
de ambientação do Programa de Gestão.

1.2 Considera-se teletrabalho o trabalho realizado de forma remota, fora das dependências do órgão,
mediante a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo.

1.3 O processo seletivo a que se refere este Edital será executado pela Comissão Local Permanente do
Programa de Gestão (teletrabalho) do Campus de Euclides da Cunha, instituída pela Portaria nº 57 de
12 de julho de 2022.

1.4 A fase de ambientação compreenderá os seis primeiros meses da implantação do Programa de
Gestão, contados a partir do primeiro dia de sua execução.

2. DOS REGIMES DE EXECUÇÃO DO TELETRABALHO

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

2.1.1 A fim de efetivar economicidade, que constitui um dos objetivos do programa de gestão
previstos na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME º 65, de 30 de julho de 2020, no regime de
execução parcial, o participante deverá estar vinculado à um cronograma específico de trabalho,
não sendo permitido, em um mesmo dia, o cumprimento de parte da jornada de modo
presencial e parte em teletrabalho, exceto se previamente acordado com a chefia imediata e
desde que o servidor não faça jus a auxílio transporte.

2.1.2 A parte da carga horária mensal do participante em regime de execução parcial a ser
cumprida de forma remota terá o limite mínimo de 20% e limite máximo de 80%.
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2.2 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.

2.3 A metodologia da execução da carga horária presencial do servidor em regime de execução parcial
será definida com a chefia imediata antes da assinatura do termo de responsabilidade.

3. DOS REQUISITOS

3.1 Para fins de participação neste Processo Seletivo é imprescindível o conhecimento do teor da
Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia, do Decreto
nº 11.072, de 17 de maio de 2022 e a Resolução do Consup nº 53, de 27 de abril de 2022.

3.2 Poderão participar do processo seletivo todos aqueles previstos no rol elencado no Art 3º da
Resolução Consup nº 53, de 27 de abril de 2022.

3.3 O teletrabalho NÃO poderá:

a) abranger atividades cuja natureza exija a presença física do(a) participante na unidade ou que
sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo;

b) reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendem ao público interno e externo, e

c) abranger os(as) servidores(as) em jornada flexibilizada.

3.4 É obrigatória a participação dos candidatos no participar do seguinte curso de formação: “Noções
Básicas do Trabalho Remoto”, oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de Governo e disponível
para acesso em https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293.

3.5 Os ocupantes de CD, FG e FCC participantes do Programa de Gestão do Teletrabalho deverão
participar, além do curso elencado no item 3.4, do curso “Gestão de Equipes em Trabalho Remoto”,
oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de Governo e disponível para acesso
em https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334.

3.6 Os certificados de participação nos cursos indicados nos itens 3.4 e 3.5, deverão ser anexados ao
Processo SEI que ensejará a emissão da Portaria que formaliza a adesão do servidor ao Programa de
Gestão, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da execução do Programa de Gestão na
Modalidade Teletrabalho.

3.7. Para participar do Programa de Gestão na Modalidade Teletrabalho serão requeridos, ainda, os
seguintes conhecimentos técnicos do participante:

I. - Operação de computador e/ou notebook, bem como operação de telefone fixo e/ou móvel,
incluindo para atendimento aos públicos interno e externo;

II. - Utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e demais sistemas
institucionais relacionados à sua área de atuação;

III. - Utilização do e-mail institucional e outras ferramentas tecnológicas utilizadas pelo setor de
lotação e conhecimento técnico inerente à realização das atividades do setor.

4. DA INFRAESTRUTURA MÍNIMA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO INTERESSADO NA
PARTICIPAÇÃO

4.1 Quando estiver em teletrabalho, caberá ao participante providenciar todas as estruturas físicas e
tecnológicas necessárias, mediante a utilização de equipamentos e mobiliários adequados e
ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão com a internet, à energia elétrica e
ao telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições.

4.2 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

http://www.escolavirtual.gov.br/curso/293%3B
http://www.escolavirtual.gov.br/curso/334%3B
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Programa de Gestão do Teletrabalho.

4.3 O disposto nos itens 4.1 e 4.2 constará expressamente no termo de ciência e responsabilidade a ser
assinado pelo participante.

4.4 O participante deverá permanecer disponível para contato, no período definido pela chefia imediata
e observado o horário de funcionamento do setor, por todos os meios de comunicação.

4.5 O participante deverá informar e manter atualizado número de telefone, fixo ou móvel, de livre
divulgação tanto dentro da Instituição quanto para o público externo que necessitar contatá-lo.

4.6 A opção pelo teletrabalho não poderá implicar aumento de despesa para a administração pública
federal.

5. DAS VAGAS

5.1 O quantitativo de vagas e o regime de execução das atividades foram dimensionados de acordo
com as atividades desenvolvidas pelo setor e em consonância ao quantitativo de servidores nestes
lotados.

5.2 O quadro de vagas relacionado com os grupos de atividades encontra-se disponível no Anexo E.

6. DAS INSCRIÇÕES

 6.1 O período de inscrição será de 31/08/22 a 03/09/2022.

6.2 Somente serão aceitas inscrições realizadas dentro do prazo definido em cronograma constante
neste edital.

6.3 O servidor deve realizar sua inscrição no campo correspondente ao Edital do Programa de Gestão
no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, preenchendo o requerimento de inscrição
para participação no Programa de Gestão, momento em que declarará que aceita os termos do edital.

6.4 O servidor deve indicar para qual vaga deseja concorrer dentro do seu setor de exercício, sob pena
de indeferimento da inscrição.

6.5 O servidor somente poderá se candidatar à vaga para um único grupo de atividades, em regime de
execução parcial ou integral, conforme as necessidades do setor, de acordo com o Anexo F.

6.6 Constitui responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados no
formulário de inscrição. A Comissão Local Permanente do Programa de Gestão não se
responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto ou incompleto do
formulário de inscrição, nem pela ausência de documentos ou pela inscrição não efetivada por motivos
de ordem técnica, falhas de comunicação ou de congestionamento de linhas de comunicação que
impossibilitem a transferência dos dados.

6.7 O candidato deverá anexar o comprovante de participação em comissões institucionais.

6.8 Após o preenchimento do requerimento de inscrição para participação no Programa de Gestão, a
inscrição do servidor será remetida à chefia imediata a qual encontra-se vinculado no SUAP, para fase
de seleção mediante verificação de habilitação e classificação.

6.9 Em caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso em até 01 (um) dia útil após a divulgação
da lista de inscritos, a ser apresentado através de processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
para a unidade TELETRABALHO.EUC, conforme formulário do Anexo C.

7. DA SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

7.1 A seleção consiste na verificação da compatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e
o conhecimento técnico dos interessados, e deverá ser feita pela chefia imediata, por meio de barema a
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ser composto a partir de critérios técnicos objetivos, que são:

a) Conhecimento técnico nas atividades a serem realizadas;

b) Capacidade de organização e autodisciplina;

c) Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;

d) Atuação tempestiva;

e) Capacidade de interação com a equipe;

f) Orientação para resultados;

g) Capacidade colaborativa;

h) Abertura para utilização de novas tecnologias;

i) Possuir curso de capacitação em área correlata às atividades a que está concorrendo;

j) Proatividade na resolução de problemas;

l) Capacidade de autogerenciamento do tempo;

m) Participação em comissões institucionais nos últimos 12 meses.

7.1.1 As habilidades previstas no item 7.1 serão verificadas exclusivamente pela chefia imediata,
conforme Tabela de Verificação de Habilidades disposto no Anexo B.

7.1.2 O candidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos
7 dos 12 critérios técnicos listados no item 7.1, sendo selecionado, quando da limitação de
vagas, o servidor que obtiver o maior número de habilitações.

7.1.3 Após a fase de habilitação, deverá ser elaborada lista de classificação de servidores
aprovados, conforme número de habilitações.

7.1.4 A chefia imediata deverá justificar de forma motivada, através de Processo SEI para a
unidade TELETRABALHO.EUC caso o servidor não seja aprovado para a vaga,
fundamentando sua decisão.

7.1.5. Na hipótese de haver limitação de vagas para adesão ao Programa na unidade, sempre que
o total de candidatos interessados, e habilitados conforme os critérios técnicos excederem o total
de vagas, e houver igualdade de habilidades e características entre os habilitados, a chefia
imediata observará, dentre outros, os critérios de priorização dos participantes previstos na
Resolução CONSUP nº 53, de 27 de abril de 2022.

7.2 Conforme disposto no Item 7.1.5, em caso de empate, serão utilizados os critérios de prioridades
previstos na Resolução Consup, nesta ordem:

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

II. Gestantes e lactantes, durante o período de gestação e de amamentação até a idade de 24
meses, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS);

III. Com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual;

IV. Com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;

V. Com maior tempo de exercício na unidade;
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VI. Com vínculo efetivo;

VII. Que, na condição de pais, mães, padrastos ou madrastas, ou responsável legal que possuam
filhos menores de 5 anos de idade sob sua guarda legal.

7.3 A partir da Avaliação da chefia imediata, que verificará a habilitação do servidor quanto aos
critérios técnicos estabelecidos, o sistema irá gerar uma ordem de classificação dos servidores
interessados em participar do Programa de Gestão, ensejando assim o resultado preliminar do presente
certame.

8. DOS RESULTADOS

8.1 O resultado preliminar será divulgado na página específica do Programa de Gestão do Teletrabalho
no sítio eletrônico oficial do IFBA/Euclides da Cunha.

8.2 O servidor poderá entrar com pedido de recurso sobre o resultado do processo seletivo, no prazo de
1 (um) dia útil após a divulgação do resultado da seleção, a ser apresentado através de processo no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) para a unidade TELETRABALHO.EUC, conforme formulário do
Anexo C.

8.3 O pedido de recurso poderá ser acompanhado de documentos necessários à fundamentação.

8.4 Após a publicação do resultado final, caso haja a desistência do candidato selecionado, será
convocado o próximo da lista.

8.5 A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o programa de gestão,
que somente se dará após a publicação da portaria de alteração do regime de trabalho no Boletim
Interno de Pessoal.

9. DO PLANO DE TRABALHO E DAS METAS DE DESEMPENHO

9.1 O desempenho do servidor será acompanhado por sua chefia imediata, para mensuração das
entregas previamente acordadas.

9.2 As atividades semanais propostas no Plano de Trabalho não poderão superar o quantitativo de
horas da jornada semanal de trabalho do participante no Programa de Gestão do Teletrabalho.

9.3 O servidor será responsável pela abertura do seu Plano de Trabalho no Programa de Gestão
constante no módulo do SUAP, devendo selecionar o Grupo de Atividades no sistema, mediante
acordo e validação prévia da chefia imediata.

9.4 As metas serão calculadas em horas para cada atividade, em cada faixa de complexidade, e
apresentadas conforme a tabela de atividades constante do Anexo I, da Resolução CONSUP nº 53, de
27 de abril de 2022.

9.5 A apresentação do plano à chefia imediata, pelo servidor, deverá ocorrer em até 3 dias úteis antes
da data de início da execução do Plano de Trabalho.

9.6 No plano de trabalho encaminhado pelo servidor, através do SUAP, a chefia deve autorizar as
atividades individualmente em até 02 (dois) dias úteis, a contar do envio.

9.7 As atividades desenvolvidas pelo servidor serão aquelas atinentes ao seu setor de exercício e em
consonância com a Tabela de Atividades constantes no Anexo I da Resolução CONSUP nº 53, de 27
de abril de 2022, sem prejuízo da participação em viagens e/ou forças-tarefas para atendimento de
emergências designadas no interesse da administração, respeitando eventuais limitações por força
maior.

9.8 É de inteira responsabilidade da chefia imediata do servidor a aceitação do Plano de Trabalho,
principalmente no que tange às tarefas e atividades acordadas entre ambos para serem realizadas em
teletrabalho, podendo, inclusive, adicionar e/ou excluir atividades, se julgar necessário.
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9.9 A chefia imediata poderá redefinir as atividades do participante por necessidade do serviço, na
hipótese de surgimento de demanda prioritária que não tenha sido previamente acordada.

9.10 O registro de entrega para cada atividade autorizada deverá ser realizado até 02 (dois) dias úteis
após a data prevista para sua conclusão.

9.11 O plano de trabalho deverá prever a aferição das entregas realizadas, mediante análise
fundamentada da chefia imediata, em até 40 (quarenta) dias, quanto ao atingimento ou não das metas
estipuladas.

9.12 A aferição que trata o caput 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.

9.13 Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja igual
ou superior a 5 (cinco).

9.14 As entregas, cuja nota atribuída pela chefia imediata seja inferior a 5(cinco), deverão ser
propostas no próximo plano de trabalho.

10. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE NO PROGRAMA DE
GESTÃO

10.1 É responsabilidade dos participantes do Programa de Gestão do Teletrabalho, em qualquer de suas
modalidades:

10.1.1 cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho elaborado em conjunto com a
chefia imediata;

10.1.2 registrar as entregas referentes ao cumprimento do plano de trabalho, conforme item 9;

10.1.3 manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, ativos e disponíveis
dentro do horário de trabalho e permanentemente atualizados;

10.1.4 consultar diariamente o e-mail institucional e demais formas de comunicação da unidade
e do setor de exercício;

10.1.5 consultar diariamente os sistemas institucionais disponíveis;

10.1.6 permanecer em disponibilidade constante para contato pelo período acordado com as
chefias, respeitada a carga horária semanal de trabalho do servidor e a legislação vigente;

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

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

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

10.1.10 cumprir com as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Regulamento de
Implementação do Programa de Gestão do Teletrabalho no IFBA e suas eventuais alterações.

10.2 O participante poderá ser convocado para comparecer presencialmente ao local de trabalho, em
razão de demanda que não possa ser solucionada por meios telemáticos ou informatizados ou por
qualquer outro motivo no interesse da Administração, demonstrado e motivado.



29/08/2022 16:28 SEI/IFBA - 2472507 - Edital IFBA

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2920267&infra_siste… 7/8

10.2.1 A convocação do participante em regime de execução parcial será realizada pela
chefia imediata por meio dos sistemas oficiais institucionais, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis.

10.2.2 A convocação do participante em regime de execução integral será realizada pela
chefia imediata por meio dos sistemas oficiais institucionais, com antecedência mínima de 10
(dez) dias úteis.

10.3 O não cumprimento dos deveres elencados poderá ensejar no desligamento do Programa de
Gestão do Teletrabalho.

11. INÍCIO DO PROGRAMA DE GESTÃO

11.1 Conforme previsão do art. 16 da Instrução Normativa nº 65/2020, haverá um prazo de
ambientação de 6 (seis) meses, para implementação do programa e para adaptação às novas regras,
quando será elaborado relatório analítico.

12. DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA

12.1 O acompanhamento do Programa de Gestão do Teletrabalho será feito em conformidade com o
disposto nos artigos 47 a 50 da Resolução CONSUP nº 53, de 27 de abril de 2022 e em observância às
orientações constantes da IN nº 65/2020.

12.2. A chefia imediata será responsável pelo acompanhamento do Programa de Gestão do setor,
devendo acompanhar os processos individuais de solicitação, bem como efetuar os relatórios previstos
na Resolução CONSUP Nº 53, de 27 de abril de 2022.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Qualquer interessado poderá impugnar o edital, no prazo de 1 (um) dia útil de sua publicação,
através do formulário do Anexo C.

13.2 A participação na presente seleção implica na aceitação integral do disposto na Instrução
Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia, no Decreto nº
11.072, de 17 de maio de 2022 e na Resolução do Consup nº 53, de 27 de abril de 2022.

13.3 O presente edital terá a validade enquanto durar a fase de ambientação do Programa de Gestão, e
obedecendo ao disposto nos arts. 15 e 16 da IN nº 65/2020.

13.4 O desligamento do Programa de Gestão do Teletrabalho ocorrerá em conformidade com o
disposto nos artigos 43 a 46 da Resolução CONSUP 53, de 27 de abril de 2022.

13.5 As indenizações e vantagens que estão vedadas ao participante do Programa de Gestão do
Teletrabalho constam da Resolução CONSUP Nº 53, de 27 de abril de 2022.

13.6 O servidor que receber alguma indenização e/ou vantagem vedada aos participantes do Programa
de Gestão do Teletrabalho, deverá comunicar a condição à DGP através de Processo Eletrônico - SEI,
para a devida adequação às normativas vigentes.

13.7 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Local Permanente do Programa de Gestão
(Teletrabalho), do Campus Euclides da Cunha, instituída pela Portaria nº 57 de 12 de julho de 2022,
em alinhamento com a Diretoria Geral do Campus.

13.8 As dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhadas através de processo no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) para a unidade TELETRABALHO.EUC . 
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a)
geral do Câmpus Euclides da Cunha, em 27/08/2022, às 21:05, conforme decreto nº 8.539/2015.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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ANEXO A – Cronograma 

Atividades Data

Lançamento do edital  29/08/2022

Período de impugnação ao edital
 30/08/2022

Período de inscrições  31/08/22 a 03/09/22

Fase de Habilitação mediante análise da Chefia Imediata
 31/08/22 a 08/09/22

Divulgação do resultado parcial com classificação  09/09/22

Prazo para recursos
 12/09/22

Divulgação do resultado final 13/09/22

Elaboração dos Planos de Trabalho
A partir do dia 13/09/22

Início do Programa de Gestão A partir do dia 19/09/22
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ANEXO B - Formulário de Verificação de Habilidades

Nome do servidor:

Chefia imediata:

Setor:

Regime de Execução:

Percentual da Carga Horária 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

Atuação tempestiva

Capacidade de interação com a equipe;

Orientação para resultados

Capacidade colaborativa;

Abertura para utilização de novas tecnologias;

Possuir curso de capacitação em área correlata às atividades aque está 
concorrendo

Proatividade na resolução de problemas;

Capacidade de autogerenciamento do tempo;

Participação em comissões institucionais nos últimos 12 meses

TOTAL DE HABILITAÇÕES:

Observações (opcional)
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Assinatura digital da Chefia imediata
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ANEXO C - Formulário de Recurso e Impugnação ao Edital

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Nome do candidato:

e-mail:

Setor:

Código da vaga do edital:

Motivo:
( ) Impugnação ao edital
( ) Recurso para deferimento de inscrição
( ) Recurso para verificação das habilidades

Fundamentação:

(anexar documentos se houver)

Assinatura digital do servidor
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ANEXO D - Termo de Ciência e Responsabilidade

Declaro que:

I - Atendo às condições para participação no programa de gestão, conforme Resolução nº 53 de 27 de 
abril de 2022.

II - Estou ciente:

a) do prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento pessoal do 
participante à unidade;

b) das atribuições e responsabilidades do participante;

c) da minha responsabilidade por manter a infraestrutura necessária para o exercício de suas
atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando executar o 
programa de gestão na modalidade teletrabalho;

d) que minha participação no programa de gestão não constitui direito adquirido, podendo 
ser desligado nas condições estabelecidas no Capítulo III da Instrução Normativa nº 65, de 
2020;

e) da vedação de pagamento das vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da Instrução 
Normativa nº 65, de 2020;

f) da vedação de utilização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte 
das metas;

g) do dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas (LGPD), no que couber; e

h) das orientações da Portaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que divulga o 
Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal.

i) que o Plano de Trabalho será registrado em sistema informatizado.

Local e data:

Nome, cargo e assinatura do servidor:
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ANEXO E - Quadro de Vagas

Campus
/Setor

(Sigla do Setor)
Total de 

Servidores

Regime de
Execução Percentual Presencial

Comunicação/DG 01 PARCIAL 60%

Gabinete/DG 01 PARCIAL 60%

Gestao de Pessoas/DG 02 PARCIAL 60%

TI/DG 01 PARCIAL 60%

Contabilidade/DEPAD 01 PARCIAL 60%

Almoxarifado e 
Patrimônio/DEPAD

 01 PARCIAL 80%

Biblioteca/DEPAD 01 PARCIAL 80%

  DEPAD 01 PARCIAL 80%

CORES/DEPEN 01 PARCIAL 80%

COPAE/DEPEN 01 PARCIAL 80%
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ANEXO F - Plano de Trabalho

Nome do servidor:

Matrícula SIAPE:

Chefia imediata:

Setor:

Regime de Execução:

Grupo de 
Atividades

Faixa de 
complexidade

Atividades Meta (horas) Entregas 
esperadas

ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL

ENSINO - ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

ATIVIDADE 
DOCENTE

PESQUISA E EXTENSÃO

AUDITORIA

COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE PESSOAS
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DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/ 
PLANEJAMENTO

TECNOLOGIA

ASSESSORIA 
JURÍDICA

OUVIDORIA

OUTROS

Grupo de 
Atividade

Atividades Entregas Indicador
(Ver Tabela

de
vinculação
“Grupo de
Atividades-
Indicador”)

Faixa de Complexidade/ Tempo de
Execução (em horas)

Obs.: Adotou-se o mesmo tempo de
execução para as atividades presenciais e

em teletrabalho

I II III IV V VI VII VIII IX X

2 4 6 8 12 16 20 24 32 40
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Faixas de Complexidade das Atividades

Parâmetros adotados
para definição da faixa

de complexidade
Faixa

Conhecimento 
técnico necessário

I II III IV V VI VII VIII IX X

Muito 
Baixo

Muito 
Baixo Baixo Baixo Médio Médio Alto Alto

Muit
o alto

Muito
alto

Necessidade de 
concentração para 
trabalho individual

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Faixa Carga Horária

I 2

II 4

III 6

IV 8

V 12

VI 16

VII 20

VIII 24

IX 32

X 40



Anexo I Tabela de atividades
PARÂMETROS ADOTADOS E TABELA DE ATIVIDADES

1)Os setores poderão selecionar atividades e entregas dos diversos grupos de atividades previstas nesta Tabela de Atividades

2)A complexidade das atividades é definida por faixas, que determinarão a quantidade de horas semanais dedicadas para a sua execução, conforme parâmetros 
abaixo:

FAIXA
QTD. SEMANAL (EM HORAS) PARA SUA EXECUÇÃO

1 Até 2 horas semanais
2 Até 4 horas semanais
3 Até 6 horas semanais
4 Até 8 horas semanais
5 Até 12 horas semanais
6 Até 16 horas semanais
7 Até 20 horas semanais
8 Até 24 horas semanais
9 Até 32 horas semanais
10 Até 40 horas semanais

GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO GERAL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Atualização e controle de acervo bibliográfico virtual. Relatório de acervo bibliográfico.

Acompanhamento de e-mail institucional Respostas e encaminhamentos de correio eletrônic o

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados

Consultas e atualizações em sistemas estruturantes
Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de 
informações.

Partic ipação em comissões Relatórios, parec eres, documentos encaminhados

Partic ipação em reuniões Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Partic ipação em Eventos

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais, e 
disseminação do conhecimento aplicado a outros na Instituição.

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Prestação de serviço de alimentação de dados ou gestão de usuários de 
sistemas de informação

Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes 
virtuais e encaminhamento de informações.

Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de ensino ou treinamento
Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de form ação continuada
Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de gestão de processos e acervos documentais Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de gestão de projetos
Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de gestão e fiscalização de contratos, convênios e 
parcerias

Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Responder demandas decorrentes de processos
Despacho, ofício e/ou parecer. 

judiciais

Produção ou edição de atos de pessoal Atos encaminhados para publicação.

Produção ou edição de comunicação interna ou externa
Comunicação produzida.

Produção ou edição de documento licitatório. Documento licitatório produzido.

Produção ou edição de inform ativos, tutoriais, cartilhas, manuais e guias
Informativo, tutorial, cartilhas, manual ou guia.

Produção ou edição de método ou metodologia Metodologia finalizada.

Criação e/ou revisão de norm ativos e/ou políticas
públicas e/ou documentos internos Instrução processual e minuta de documento.



Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, relatório ou ata.
Nota técnica, nota informativa, relatório ou ata.

Articulação com parc eiros externos
Emendas captadas, projetos aprovados e/ou suspensos, participação 
em reuniões, novas parcerias institucionais.

Conformidade de Registro de Gestão Relatório, registro SIAFI

Realização do pagamento de notas, fiscalização e manutenção
Registro SIAFI, relatórios, pareceres

Criação de tutoriais e/ou vídeos institucionais. Vídeo ou Tutorial em formato documental ou digital.

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais.
Publicação de etapas de edital, análise de rec ursos e encaminhamentos.

Orientação e/ou treinamentos para servidores. Registro de Orientação/ Treinamento.

Revisão textual de documentos/mídias Documento/mídia revisada.

Publicação de documentos no Diário Oficial da União Publicação no DOU.

Relatórios Almoxarifado, Manutenção, Frotas ou Patrim ônio
SUAP, SEI, SIADS

Requisições (almoxarifado) SUAP/ SEI, SIADS

Consulta ou Cadastro de Empenho SUAP,SIAFI, SIASG, CONTRATOS WEB

Gerar Etiquetas de materiais, arquivos e bens SUAP. SEI

Consulta (Fazer requisição no Suap quando é solicitado a movimentação de 
bens via form ulário
próprio)

SUAP, SEI, SIADS, REUSE

Solicitaç ão de mão de obra volante Wunderlist/planilha excel

Programa de Manutenção Preventiva (contratos): Verificação de itens 
constantes no formulário

formulário próprio, SEI, acompanhamento através de processos específicos

Consultas e lançamentos no SCDP SCDP, SIAFI

Consultas e lançamentos no SIAFI SIAFI, Controle gerencial

Atualização do documento hábil para pagamento (notas fiscais, faturas, 
bolsas e auxílios) SIAFI/SUAP/SEI

Análise do processo para classificação da Previs ão Orçamentária SITE, SIOP, SEI,SIAFI

GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO GERAL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Elaboração da Previs ão Orç amentária no site do IFBA Publicação no site institucional

Análise do processo para classificação e confecção da Nota de empenho SIAFI/SUAP,SEI,SIASG, COMPRASNET CONTRATOS

Pregão Eletrônico Compras Net/ Suap

Acompanhamento de praz os de Portarias para as comissões processantes
Relatório de Portarias a vencer; encaminhamentos.

Orientações para as comissões processantes referentes ao rito 
processual a ser aplicado

Respostas; encaminhamentos

Consulta nos Sistemas Correcionais para verificação de registros de agentes 
envolvidos em proc essos disciplinares

Consultas realizadas; Relatório detalhando informações de agentes 
envolvidos em processos disciplinares (Processos a Instaurar ou Processos 
Instaurados); informações encaminhadas.

Supervisão do andamento dos Processos disciplinares instaurados no âmbito 
institucional junto as comissões

Consultas realiz adas; dados cadastrados; inform ações encaminhadas; res 
postas; encaminhamentos.

Emissão de Juízo de Admissibilidade com elaboração de Nota Técnica Juízo de Admissibilidade; Nota Técnica; inform ações encaminhadas.

Tramitação de processos
Encaminhamento; registro; despacho; abertura; arquivamento.

Elaborar Relatórios Relatórios

Criação e revis ão de normativos Minutar e criar documentos institucionais

Preparaç ão e envio de malotes para os campi Processos e documentos físicos

Digitalizar Processos de pasta funcional de servidor; digitalização de 
documentos, tratamento de imagens e controle de qualidade das imagens nos 
arquivos.

Processos digitalizados; inform ações encaminhadas; Dados cadastrados

Preparaç ão e organização de pastas funcionais para o Assentamento Funcional 
Digital (AFD)

Processos digitalizados; inform ações encaminhadas; preparação das pastas
funcionais

Recebimento de documentos dos campi e externos à instituição
Processos e documentos físicos

Separaç ão e remessa de documentos dos setores internos
Processos e documentos físicos

Classificação, temporalidade e destinação de documentos
Classificação, temporalidade e destinação de documentos

Tramitar e arquivar os documentos recebidos Recebimento e arquivamento de processos e documentos

Recebimento e conferência de corres pondências diversas e material de 
expediente

Conferência e envio aos setores para entrega

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias Registro de atendimento; cadastro de inform ações; encaminhamento de 
documentos.

Acompanhamento de prestações de contas de Termos de Execuções 
Descentralizadas (TED)

Planilhas; Encaminhamentos; Organização de documentos, como termos
de recebimento de objeto, notas fiscais, entre outros.

Respostas e elaboraç ão de documentos aos órgãos de controle Alimentação dos sistemas e-aud e TCU

Atualização de dados estatísticos Relatório, planilhas, gráficos

Atualização de dados e cadastros Relatório, planilhas

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas



Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano de Dados Abertos
Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado

Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à
Informação Recebimento e tramitação de proc essos e documentos

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados

Atendimento e acompanhamento de auditorias da AUDIN, CGU e TCU
Respostas; encaminhamentos.

Análise e melhoria de gestão de processos
Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de Processos

Prestação de serviço de gestão de processos e Registro de atendimento, cadastro de informações, acervos documentais
encaminhamento de documentos, e-mail, relatórios

Análise de recomendações/determinaç ões de AUDIN, CGU, TCU Relatórios; Despachos; Termos; Parecer; Notificação; Propostas; entre 
outros

GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO( FINANCEIRO,ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias Registro de atendimento; cadastro de inform ações; encaminhamento de 
documentos.

Acompanhamento de prestações de contas de Termos de Execuções 
Descentralizadas (TED)

Planilhas; Encaminhamentos; Organização de documentos, como termos
de recebimento de objeto, notas fiscais, entre outros.

Respostas e elaboraç ão de documentos aos órgãos de controle
Alimentação dos sistemas e-aud e TCU

Analisar os proc essos de despesas Análise Documental e tramitação proc essual

Classificação de despesa Registro Siafi

Detalhamento de dotação orçam ento Registro Siafi

Emissão de empenho Nota de empenho

Atualização de dados estatísticos Relatório, planilhas, gráficos

Atualização de dados e cadastros Relatório, planilhas

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano de Dados Abertos
Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado

Acompanhamento dos Sistem as de Acesso à Informação
Recebimento e tramitação de proc essos e documentos

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados

Atendimento e acompanhamento de auditorias da AUDIN, CGU e TCU
Respostas; encaminhamentos.

Análise de recomendações/determinações de AUDIN, CGU, TCU Relatórios; Despachos; Termos; Parecer; Notificação; Propostas; entre 
outros

Análise de contas contábeis Saldos invertidos, conta outros (99) etc.

Análise de planilhas de custos e formação de preç os na contratação Análise de planilhas de repactuação, renovação, reajustes etc.

Cálculos diversos
Reajustes contratuais por índice (IGPM, IPCA, INCC etc.), supressões, 
acréscimos etc.

Conformidade Contábil de órgão
certificação das demonstraç ões contábeis de acordo com a Lei nº 
4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
e SIAFI.

Conformidade Contábil de UG
certificação das demonstraç ões contábeis de acordo com a Lei nº 
4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
e SIAFI.

Depreciação
Verificação da redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda 
de utilidade por uso, ação da naturez a ou obsolescência.

DIRF – Declaraç ão de Imposto de Renda Retido na Fonte Ajustes SIAFI, download, importação de arquivos (STA), baixa PGD, 
preenc himento e envio para a RFB

Elaboração de planilhas de custos e formaç ão de preços em fase licitatória
Elaboração de planilha base em processo licitatório de prestação de 
serviços de limpeza e conservação, vigilância e apoio administrativo.

Elaboração de relatório contábil do exerc ício
Declaração anual do contador, Demonstrações Contábeis e Notas 
Explicativas.

Encerramento do exerc ício e abertura de exerc ício seguinte Cancelamento de Restos a Pagar e regularizações de contas 
contábeis (13º, férias, entre outras) etc.

Responder demandas decorrentes de proc essos judiciais
Respostas; encaminhamentos; despachos; ofícios

Responder demandas encaminhadas pela Ouvidoria/Corregedoria/Auditoria 
Interna

Respostas; encaminhamentos; despachos; ofícios

Atualização de dados financeiro, orçam entário, estatístico e licitatório
Relatórios; Planilhas; SIAFI, SIOP, SIASG,SEI

Análise de impacto para verificar indicadores de gestão
Relatórios; Planilhas; SEI

Elaboração e Publicação de relatórios de acordo com o Guia de 
Transparência Ativa da União no site
Institucional

Atualização das inform ações períodicas no site institucional

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PDI Reuniões; Relatórios; Alimentação do PDI,SEI

Assessoria da elaboraç ão e acompanhamento do Relatório de Gestão Anual
Reuniões; Relatórios

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI Reuniões; Relatórios

Prestação de contas Relatório, SEI

Análise dos Restos a Pagar não Processados, e processados. Encaminhamentos, SEI, Relatórios de acompanhamento

Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores Registro Siafi, lista de credor, lista de fatura, consulta Sic af, SEI

Pagamento de diárias e passagens Registro SCDP, Ordem de pagamento, SIAFI



Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social
Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos

GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO( FINANCEIRO,ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Cadastro de credores Registro Siafi

Regularização de ordem de pagamento Registro Siafi e documentos

Orientação e/ou treinamentos para servidores.
Registro de Orientação/ Treinamento, Vídeos, Fluxos de procedimentos 
mapeados

Publicação de documentos no Diário Oficial da União Publicação no DOU.

Realização de planejamento orçam entário (PNAES/PNAE) Acompanhamento, orientação, parecer e relatório

Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Registro de Atendimento

Atualização de Planilha de Controle Orçamentário Planilha, Controle gerencial

Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças Relatório

Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orç 
amentários

Documentos, SIAFI, SEI, SIOP, comprasnet contratos

Arquivamento de documentos Arquivo, Term os de Encerramento, SEI

Registro de contratos e acompanhamento de saldos Registro Siafi, Planilhas, SEI

Prestação de contas Relatório

Elaboração de planilha com dados de fornecedores Planilha

Atualização do drive do setor Drive atualizado

Auxílio ao Diretor de Administração e Planejamento na análise dos Restos a 
Pagar não Processados e encerramento do exercíc io Registro Siafi e documentos

Regularizações contábeis
Análise do cumentos, movimento diário, SIAFI, SEI, Consultas 
setoriais

Conciliação Almoxarifado e patrim ônio SEI, SIAFI, Relatório de saldos

Análise classificação de despesas Relatórios, planilhas

Estudo orçamento e comparativo Planilhas, Relatórios, Tesouro gerencial

Param etriz ação de relatórios gerenciais Tesouro gerencial

Mapeamentos de processos Ferramentas Bizagi entre outros, Word, SEI

Declarações GFIP, DCTF, Sistemas web divers os

Atualização de relatórios de pagamentos nos SIAFI, SEI, Tesouro Gerencial

Atualização continua sobre temas ligados a execução da despesa através de 
capacitações e leituras de legislações Documentos orientativos, IN, Relatórios, pareceres

Elaboração de Notas Explicativas Nota explicativa
Remanejamento de orçamento Documentos SIOP, SEI, Planilhas

Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores da Coordenação
Relatório, planilha, parec er

Análise e melhoria de gestão de processos Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de Processos

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, seminários,
cursos.

Auxílio a Direção Geral/ Reitor (a) e pró reitorias na análise do orç amento e 
melhor distribuição

SEI, Planilhas

Elaboração, atualização e acompanhamento da Gestão de Riscos Normativa, controle gerencial e mapeamentos

Atualização das obras nos sitemas, conciliando os valores entre sistemas 
de engenharia, contábil e patrimonial SIAFI, SPIUNET

GRUPO DE ATIVIDADES: PLANEJAMENTO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Atualização da dados estatísticos Relatório, planilhas

Análise de impacto para verificar indicadores de gestão Relatório

Manutenção e atualização de sistemas de Planejamento
Atualização das informaç ões

Acompanhamento da execução do Plano de Dados Abertos
Atualização no portal de dados abertos do Governo Federal

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório

Envio de informações gerenciais a outros setores
internos que requerem extração de dados de bancos de dados Elaboração de planilhas e/ou gráficos

Elaboração de manuais e vídeos didáticos em assuntos correlatos Manuais e vídeos didáticos contendo explicações à cerca de projetos

Elaboração e acompanhamento do PDI Relatório; Plano

Atualização semanal de Planilha de Controle Orçamentário
Planilha

Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos servidores da Coordenação
Relatório, planilha, parec er

Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Mapeamento de riscos e Plano de Gestão de Riscos



Elaboração e acompanhamento do Plano Anual de Atividades Institucionais Plano Anual de Atividades Institucionais e Relatórios de Acompanhamento.

Atualização e Monitoramento do Plano de Integridade Plano de Integridade; Relatórios de acompanhamento

Análise e melhoria de gestão de processos
Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de Processos

Manutenção e atualização de sistemas de Planejamento 
Estratégico

Sistema atualizado.

Elaboração de material orientativo aos estudantes Material de Divulgação.

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral
Registro de Atendimento

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas públicas. Instrução processual e minuta de documento.

Atualização de dados estatísticos Relatório, planilhas, gráficos

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano de Dados Abertos
Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório

Envio de inform ações gerenciais a outros setores Informações enviadas

Elaboração de manuais ou vídeos didáticos Manuais, vídeos

Distribuição e acompanhamento de atividades Relatório, planilha, parec er

Elaboração, atualização e acompanhamento da Gestão de Riscos
Normativa, planilha, relatório

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano Anual de Atividades 
Institucionais

Plano Anual de Atividades Institucionais e Relatórios de Acompanhamento

Elaboração, atualização e acompanhamento da Gestão de Proc essos
Normativa, planilha, relatório

Planejamento e execução de eventos Plano, projeto, evento

Planejamento e organização de reuniões Plano, projeto, reunião

Acompanhamento de processos e elaboração de documentos Despachos, termos, parecer, notificação, portaria, ofício, dentre outros 
documentos da rotina administrativa

Criação e/ou revisão de normativos Minuta, instrução normativa,

Pesquisar e elaborar estratégias para o desenvolvimento de boas 
práticas de gestão

Estudo, levantamento, proposta, projeto, metodologia, dentre outros

GRUPO DE ATIVIDADES: PLANEJAMENTO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Suporte e consultoria sobre planejamento e organização 
institucional

Reunião, treinamento, orientação, dentre outros

Atualização da carta de serviços Carta de serviços

Elaboração, atualização e acompanhamento do program a de gestão Programa de gestão, relatório, planilha

Elaboração de estudos de viabilidade socioeconômicos Relatórios, estudos, planilhas, dados, gráficos, propostas, dentre outros

Elaboração de pareceres técnicos Parec er elaborado

Assessoria da elaboraç ão e acompanhamento do Relatório de Gestão Anual
Reuniões; Relatórios

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI Reuniões; Relatórios

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PCA-PGC Relatórios, SIASG- PGC

Assessoria elaboração de ETP digital Vídeos, mapeamentos, normativos, apres entações, SEI



GRUPO DE ATIVIDADES: AUDITORIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas

Acompanhamento de Recomendação da CGU e TCU Recomendação monitorada

Análise de Recomendações / Determinações
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Autoavaliação de Auditoria Relatório de Avaliação

Partic ipação em Eventos Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades

Registrar recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes
Registro Finalizado

Benefícios da Auditoria Benefícios Analisados

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Cruzamento e análise de dados Relatório de Cruzamento de dados

Elaboração de Parecer de Auditória Parecer de Auditória

Elaboração de Nota de Auditoria Nota de Auditória

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT Plano Anual de Auditória Interna - PAINT - Aprovado

Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT
Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT

Elaboração do Relatório Relatórios.

Elaboração de Achados de Auditória Achado de auditória concluído

Elaboração de Solicitações de Auditória. Solicitação de Auditória
Elaboração de comunicação interna e externas Ofícios, Memorando,e-mail

Entrevista por videoconferência Instrução processual e minuta de documento.

Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria
Registros Efetivados

Monitoramento de Recomendação da Audin Relatório

Planejamento de Auditoria
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação,
Propostas, dentre outros.

Criação e/ou revisão de normativos de Auditoria Instrução processual e minuta de documento.

Criação e/ou revisão de norm ativos e/ou políticas públicas e/ou Documentos 
Internos Instrução processual e minuta de documento.

Tratamento de denúncia Denúcia Tratada

Realização de Auditagem (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e
estudo de norm ativos, verificação de sistemas, estudo das res postas 
encaminhadas, etc)

Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes 
virtuais e encaminhamento de informações.

GRUPO DE ATIVIDADES: COMUNICAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas



Assessoria de Imprensa - Clipagem (Coleta, recorte, minutagem e 
transmissão)

Assessoria de Imprensa: agendamento de entrevistas, acompanhamento, 
organização e execução de entrevistas, retorno às solicitações dos veículos 
de imprensa, envio de releases, atualização de mailling e networking. 
Apuração de fontes para atendimento dirigido à imprensa e preparaç ão de 
perfis para entrevistas

Acompanhamento de notícias (para identficação de tendências de pautas) Clipping: identificação de notícias veiculadas externamento, monitoramento 
e divulgação sobre o que saiu na Imprensa.

Alimentação das Mídias Digitais IFB (Redes Sociais – Facebook, Instagram, 
Twitter e Flickr)

Alimentação das Mídias Digitais (Redes Sociais – Facebook, Instagram, 
Twitter e Youtube). Apuração e monitoramento de informações nos perfis 
oficiais.

Atendimento a instituições do governo federal e servidores com pautas 
específicas com foco científico, de empreendedorismo e desenvolvimento 
econômico ou ambiental

Comunicação interna: Atendimento às solicitações das instituições do 
governo federal; atendimento às demandas de divulgação solicitadas por 
servidores e estudantes; envio de matérias e demais conteúdos de 
divulgação para servidores e estudantes nos canais do Instituto.

Audiovisual: captação de áudio/vídeo (Ambiente aberto ou Estúdio)
Matérial de aúdio/vídeo captado.

Audiovisual: Produç ão/edição de vídeos e Imagens Vídeo finalizado.

Audiovisual: elaboração/criaç ão de roteiro para vídeos ou sonoras Roteiro finalizado.

Busca e seleção no banco de imagens para a pauta sugerida
Imagens selecionadas.

Campanha internas de mobilização para program as, séries, projetos e fontes 
para entrevistas Campanha finalizada.

Compartilhamento de matérias publicadas sobre a Instituição para 
divulgação nos canais do Instituto

Matérias publicadas em canais diversos.

Construção de pautas para séries ou programas sobre tema específico para site 
institucional e demais
veículos ou portais de notícias

Pauta publicada.

Desenvolvimetno de textos específicos para revistas ou periódicos de 
divulgação externa Texto finalizado e encaminhado para aprovação.

Elaboração de Pautas (boletins internos, site, séries temáticas, entrevista e 
outros)

Pauta elaborada.

Elaboração/acom panhamento de calendário de eventos do Institucional
Calendário Atualizado.

Encaminhamento de sugestões de matérias para as redes sociais
Roteiro de matérias finalizado.

Identificação de personagens para desenvolvimento de 
Contato firm ado. 

narrativas

Produção de textos Jornalisticos/Marketing Texto produzido.

Produção Textual Texto produzido.

Programação visual: criaç ão de layout diversos.

Layout (banner impreso e para a web, card,diagram a,faixa, grafico, 
ícone/pictograma, infográfico, página web, peça gráfica); criação de slides; 
boletim inform ativo; desenhar ilustração; diagrama publicação para mídias 
impressas e digitais.

Programação visual: edição, tratamento e manipulação de imagem
Imagem finalizada.

Programação visual: vetorizaç ão Imagem finalizada.
Realização de atividades de Media training Imagem finalizada.

Realização de evento: Cerimonial
Realização de evento: Cerimonial; Execução, organização, planejamento, 
pós-evento.

Relações Públicas - Assessoria de Cerim onial

Relações Públicas - Assessoria de Cerimonial; assessoria direta aos 
gestores; elaboração de textos para correspondências dirigidas; 
gerenciam ento de distribuição de brindes. Planejamento e execução de 
Campanhas Institucionais.

Revisão Textual Documento revis ado.

Criação de roteiros para produção de pautas e entrevistas
Roteiro.

Elaboração/acom panhamento de calendário de eventos do Institucional
Calendário Atualizado

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral
Registro de Atendimento

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas públicas e/ou documentos 
internos.

Instrução processual e minuta de documento.

GRUPO DE ATIVIDADES: GESTÃO DE PESSOAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em Registro de Atendimento

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas públicas e/ou documentos 
internos.

Instrução processual e minuta de documento.



Publicação e acompanhamento de documentos no Diário Oficial da União
Publicação no DOU.

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais. Publicação de etapas de edital, análise de recursos e encaminhamentos.

Orientação e/ou treinamentos para servidores. Registro de Orientação/ Treinamento.

Formular consulta ao órgão setorial do Sipec ou a Procuradoria Federal
Minuta de Consulta.

Elaborar Decisão em Proc esso de Reposição ao Erário Decisão fundamentada inserida nos autos

Analisar processo de Gecc Parec er elaborado.

Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de concessão de benefícios 
diversos. Parec er elaborado.

Instrução processual de reposição ao erário. Nota técnica, notificação, despachos.

Elaboração de Parec er Técnico. Parec er.

Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de 
Parecer elaborado. 

provimento ou vacância.

Analisar processo e elaborar parecer de licenças e afastamentos
Parec er elaborado.

Analisar processo e elaborar parecer de benefícios previdênciarios.
Parec er elaborado.

Responder demandas decorrentes de proc essos judiciais
Despacho, ofício e/ou parecer.

Responder demandas encaminhadas pela Ouvidoria/Corregedoria/Auditoria 
Interna

Despacho, ofício e/ou parecer.

Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Plano de Desenvolvimento de Pessoas.

Acompanhamento e Revisão do Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas. Plano de Desenvolvimento de Pessoas revisado.

Prestação de Contas do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Prestação de Contas cadastrada no Portal SIPEC.

Instrução proc essual para contratação de empresa para realização de 
atividade relacionada com a área de Gestão de Pessoas

Documento de formalização de demanda, estudo preliminar, termo de 
referência, justificativa, documentos
complementares.

Acompanhamento de curso de capacitação. Despacho de encaminhamento.

Acompanhamento mensal com as despesas das ações do PDP
Instrução processual e relatório de despesas publicado.

Atualização cadastral de servidores no SIAPE. Relatório de cadastro.

Abertura de processos diversos no SIAPE. Relatório de processos cadastrados.

Atualização cadastral de sistemas estruturantes da Gestão de Pessoas
Relatório de atualização cadastral.

Análise de planilhas de valores. Despacho de encaminhamento.

Elaborar/retificar relatório de GFIP/RAIS/DIRF Relatório.
Elaborar Certidão de Tempo de Contribuição Certidão de Tempo de Contribuição

Lançamento de pagamentos divers os. Relatório de pagamento.

Elaborar calendário anual de ações de promoção da saúde.
Caléndário.

Atendimento especializado a servidores. Registro de Atendimento.

Averbação e desaverbação de tempo de contribuição Conferência/Encaminham ento

Desbloqueio SIGEPE/SIGAC SIGEPE

Emissão de relatórios gerais de pessoal DW/ Extrator/ SIAPE/ SUAP

Analisar solicitações diversas recepcionadas via e-mail ou processo eletrônico SUAP

Processos de Exerc ícios anteriores SIAPE

Processos de regularização cadastral/financeira SIAPE

Incluir, alterar ou excluir documentos no AFD SIGEPE

Cadastro de ato no E-Pessoal TCU E-Pessoal

GRUPO DE ATIVIDADES: GESTÃO DE PESSOAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Gerenciar os proc essos de Estágio probatório SUAP

Atividades gerais relacionadas ao ponto eletrônico Ponto Eletrônico

Produção e edição de nota técnica, nota informativa,
relatório ou ata Nota técnica; nota informativa; relatório; ata.

Respostas e elaboraç ão de documentos aos órgãos de controle Alimentação dos sistemas CGU/Seci e TCU

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias Registro de atendimento; cadastro de inform ações; encaminhamento de 
documentos.



GRUPO DE ATIVIDADES: ENSINO (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral
Registro de Atendimento

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Criação e/ou revisão de norm ativos e/ou políticas públicas.
Instrução processual e minuta de documento.

Manutenção de Sistemas Acadêmicos.
Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de ambientes 
virtuais e encaminhamento de informações.

Comunicação, produção e/ou diagramação de material para marketing em 
mídias digitais e repositórios. Mídia digital e/ou repositório atualizados

Criação de tutoriais e/ou vídeos institucionais. Vídeo ou Tutorial em formato documental ou digital.

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais.
Publicação de etapas de edital, análise de recursos e encaminhamentos.

Orientação e/ou treinam entos para servidores, tutores ou estudantes Registro de Orientação/ Treinamento.

Revisão textual de documentos/mídias Documento/mídia revisada.

Preenchim ento dos Sistemas Educacionais
Estatístic os: Censo Superior, Plataforma Nilo Peçanha Cadastro de informações minuciosas

Elaboração e revis ão de PPC Minuta do PPC

GRUPO DE ATIVIDADES: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais



Organização e resposta à solicitações de dados institucionais.
Despacho, Relatório, Ofício.

Realização de planejamento orçam entário (PNAES/PNAE)
Relatórios, pareceres

Partic ipação em comissões disciplinares Relatórios, pareceres

Organização da área nutricional da Unidade Cardápio, alimentação, planejamento de aquisições

Realização de perícias Laudos, relatórios

Concessão de auxílios estudantis (financeiro, alimentação, inclusão digital)
Relatórios, editais

Acompanhamento de Program as/Projetos Institucionais
Relatórios, pareceres, visitas

Realização de visita domiciar Relatório de visita

Atendimento Especializado aos estudantes e responsáveis
Registro de Atendimento

Atendimento Psic ológico aos estudantes e responsáveis.
Registro de Atendimento

Elaboração de material orientativo aos estudantes Material de Divulgação.

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral
Registro de Atendimento

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas
Instrução proc essual e minuta de documento. 

públicas.

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais.
Publicação de etapas de edital, análise de recursos e encaminhamentos.

Elaboração do Plano Anual de Trabalho conforme legislação específica do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar Planejamento, Metas, Relatório

Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra
Relatório , PCA- PGC

Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra

Relatório , PCA- PGC

Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra
Relatório , PCA- PGC

Planejamento de requisições semanais e/ou mensais Pedidos, planilhas, e-mail

Executar ações educativas em saúde, contribuindo para a aprendizagem e 
consequente mudança de
possíveis comportamentos de risco Evento (palestras, oficinas, roda de conversa)

Participação em comissões de elaboração/atualização do regimento 
interno de enfermagem, normas, rotinas, protocolos e procedimentos 
operacionais padrão (POPs)

Conferência de documento e ateste de notas fiscais relacionadas ao processo de
fiscalização de empresas terceirizadas e contratos em geral como gestor, fiscal 
técnico ou fiscal administrativo

Relatório

SEI, Relatórios,e-mail

GRUPO DE ATIVIDADES: OUVIDORIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Atendimento ao Cidadão por meio do e-Ouv e e-Sic Registro de Atendimento

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral por canais divers os
Registro de Atendimento

Elaboração do Boletim de Ouvidoria e-SIC Boletim Publicado

Elaboração do Relatório Anual da Ouvidoria Relatório Anual

Gerenciamento de manifestações de ouvidoria
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação,
Propostas, dentre outros.

Gerenciamento de pedidos de acesso à inform ação
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre 
outros.

Elaboração do Relatório de Transparência Ativa (CGU) Relatório



Publicação do Rol de informações classificadas Rol publicado

Tratamento de dados da Pesquisa de Satisfação Dados tratados

Elaboração/Atualização da Carta de Serviço ao Cidadão (Bienal)
Carta Publicada

Elaboração/Atualização do Plano de Dados Abertos (Bienal )
Plano de Dados Abertos Publicado

Orientação a comunidade acadêmica sobre o cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação

Orientação Divulgada

Elaboração relatório sobre prestação dos serviços e a correção de falhas
Relatórios

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Criação e/ou revisão de orientações/normativos. Instrução proc essual e minuta de documento.

GRUPO DE ATIVIDADES: PESQUISA E EXTENSÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Análise técnica dos projetos de extensão de fluxo contínuo
Relatório, parecer, encaminhamento de projeto.

Acompanhamento dos projetos de extensão de fluxo contínuo Manutenção e configuração de sistema, Relatório, Parecer, Notificações.

Análise técnica dos projetos de pesquisa de fluxo contínuo
Relatório, parecer, encaminhamento de projeto.

Acompanhamento dos projetos de pesquisa de fluxo contínuo Manutenção e configuração de sistema, Relatório, Parecer, Notificações.

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais.
Publicação de etapas de edital, análise de rec ursos e encaminhamentos.

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Parecer,Term os de Compromisso, Notificação, 
dentre outros.

Atendimento ao pesquisador/extensionista, estudantes, comunidade em 
geral. Registro de Atendimento.

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras,
conferências, apresentação de trabalhos, atividades artístic as e 
culturais.



GRUPO DE ATIVIDADES: INOVAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Exec ução e monitoramento na gestão de proc essos Relatório de execução e acompanhamento

Exec ução e monitoramento na gestão de projetos Relatório de execução e acompanhamento

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias
Acompanhamento e execução de processos SEI

Criação e revis ão de normativos Encaminhamentos e publicação de normativas

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e parcerias
Acompanhamento e execução de processos SEI

Elaboração de minuta de edital Documento da minuta e publicação de Editais

Acompanhamento de etapas de editais Acompanhamento e execução de processos SEI



GRUPO DE ATIVIDADES: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Atualização, implantação e manutenção de software Software implantado/atualizado.

Atualização, manutenção e operacionaliz ação de serviço de Tecnologia da 
Inform ação

Registro de prestação de serviço.

Consolidação de dados e resultados Relatório de dados.

Consultas e atualizações em sistemas estruturantes Cadastro de dados, atualização de sistemas e encaminhamento de 
informações.

Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico administrativo Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de desenvolvimento de software
Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de design gráfico ou audiovisual
Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de gestão de projetos Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Prestação de serviço de gestão e fiscalização de contratos, convênios e 
parcerias

Registro de atendimento, cadastro de inform ações, encaminhamento de 
documentos.

Produção ou edição de documentos de desenvolvimento de 
software Relatórios de desenvolvimento de software.

Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Relatórios, Despachos, Parecer,Term os de Compromisso, Notificação, 
dentre outros.

Partic ipação em comissões Relatórios, parec eres, documentos encaminhados

Partic ipação em reuniões Registro de participação, Atas, Lista de Frequência.

Partic ipação em Eventos
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, conferências, 
apresentação de trabalhos, atividades artístic as e culturais.

Criação e/ou revisão de orientações/norm ativos. Instrução processual e minuta de documento.

Atividades de contratação de TI

Elaboração Termo de abertura de projeto, Estudo técnico preliminar,
Nota Técnica, Pesquisa Mercado, Termo de Referência, revisão de

Edital, Pesquisa Preço, Criação de Fórum, Pesquisa Painel de Preços,
Despachos e Termo de

encerramento de projeto
Criação de credenciais de acesso aos serviços internos do Campus/ Reitoria

SUAP



GRUPO DE ATIVIDADES: JURÍDICO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Acompanhamento de e-mail institucional Respostas; encaminhamentos.

Agendamento de reuniões
Registro das reuniões nos sistemas internos e da AGU (Sapiens)

Solicitaç ão de subsídios em processos judiciais
Encaminhamento das solicitações; análise e 
encaminhamento das respostas.

Acompanhamento de processos Recebimento, digitalização, cadastramento nos sistemas internos e da AGU 
(Sapiens) e tramitação processual.

Elaboração de minutas de peças jurídicas e de outros documentos
Minutas de peças jurídicas (parecer, nota, cota); informações em mandado 
de segurança; ofício; dentre outros documentos da rotina administrativa.

Orientação e apoio na gestão dos processos Assessoram ento jurídico; encaminhamento de documentos.

Apoio na gestão das atividades jurídicas
Resultado de pesquisas sobre consultas jurídicas; intermediaç ão entre 
servidores e Procuradora através de telefone, whatsapp e e-mail.



GRUPO DE ATIVIDADES:ARQUITETURA E ENGENHARIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais

Acompanhamento de fiscalização de contratos de obras
Relatórios

Atualização das obras nos sitemas, conciliando os valores entre sistemas 
de engenharia, contábil e patrimonial Relatórios, SEI, CIPI, SIMEC,

Elaboração de projetos arquitetônicos e
complementares, planilhas de meta física, planilha orçamentária Projetos, SEI, Relatórios

Elaboração de estudos técnicos preliminares e atividades inerentes ao 
planejamento da contratação.

ETP Digital, SEI, Relatórios

Emissão de Laudos e Pareceres Projetos, SEI, Relatórios

GRUPO DE ATIVIDADES: OUTRAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas)

Atividade Entregas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Até 2 horas 
semanais

Até 4 horas 
semanais

Até 6 horas 
semanais

Até 8 horas 
semanais

Até 12 horas 
semanais

Até 16 horas 
semanais

Até 20 horas 
semanais

Até 24 horas 
semanais

Até 32 horas 
semanais

Até 40 horas semanais



Atestado de Comparecimento (comparecim ento do participante, de seu 
dependente ou familiar às consultas médicas, odontológicas e realização de 
exames em estabelecimento de saúde); Registro SEI / SUAP

Exec ução de atividades inerentes a cursos, concurs os públicos ou exames 
vestibulares, com pagamento de GECC (com necessidade de compensação de 
trabalho);

Registro SEI / SUAP

Licença para tratamento de saúde; Registro SEI / SUAP

Feriados, Pontos Facultativos ou Recesso Registro SEI / SUAP

Férias; Registro SEI / SUAP

Partic ipação em ação de desenvolvimento profissional em serviço;
Registro SEI / SUAP

Redução da jornada sem reduç ão da remuneração (art. 98, §2º e §3º, da Lei nº 
8.112, de 1990 ou Resolução IFSP nº 54/2019) Registro SEI / SUAP

Outras ocorrências de afastamento, impedimentos ou licenças previstas em lei.
Registro SEI / SUAP


