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OFÍCIO Nº 2177123/2022/DGP.REI

Salvador, 08 de fevereiro de 2022.

Aos(as) Diretores(as)-Gerais dos Campi e Polo de Inovação do IFBA

C/c: Pró-reitorias, Diretorias Sistêmicas e Setores de Gestão de Pessoas dos Campi

 

Senhores(as) Gestores(as),
 
 
Com os nossos cumprimentos e esperando encontrá-los(as) bem, trato do teor da Instrução

Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, bem como o disposto na Resolução
CONSUP nº 28, de 28 de setembro de 2021, consolidadas por meio da Instrução Normativa nº 05, de 17 de
novembro de 2021, da Diretoria de Gestão de Pessoas, vimos prestar as seguintes orientações
complementares.

 
Preenchimento das autodeclarações
 
Conforme previsto no plano de retomada gradual do IFBA, todos os(as) servidores(as) que

não estejam aptos(as) ao retorno gradual ao trabalho presencial, em virtude de alguma situação que demande
permanência no trabalho remoto até a fase 3 do plano de retomada, deverão preencher um dos modelos
disponíveis de autodeclaração listados na IN 05/2021-DGP.

 
A autodeclaração deverá ser incluída por meio do sistema SEI do IFBA, através da opção

“Iniciar Processo”. Na tela de escolha do tipo de processo deverá ser buscado por “Autodeclaração
COVID”. Na tela após opção, deverá ser preenchida a especificação (por exemplo:
Autodeclarações_SetorX_CampusY) e na classificação por assuntos, deverão optar por aquela denominada
“Autodeclaração - Plano de Retomada Gradual ao Trabalho Presencial”.

 
Após adicionar o processo, deverão ser incluídos documentos de autodeclaração dos

servidores. O preenchimento deverá ser feito por meio de um dos modelos de documentos já disponíveis no
sistema SEI. Ao adicionar o referido documento no SEI, estarão disponíveis os seguintes modelos:

 

Autodeclaração_Saúde - relativo ao Anexo I da IN nº 05/2021;
Autodeclaração_Filhos_Menores – relativo ao Anexo II da IN nº 05/2021;
Autodeclaração_Residente_Risco - relativo ao Anexo III da IN nº
05/2021;
Autodeclaração_Setor_Trabalho_Remoto - relativo ao Anexo IV da IN nº
05/2021;
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Autodeclaração_Retorno_Trabalho - relativo ao Anexo V da IN nº
05/2021.

 
Orientamos que todos(as) os(as) servidores(as) de um mesmo setor possam preencher as

autodeclarações em um mesmo processo, de forma a facilitar a consolidação de informações por setores,
campus e áreas.

 
Fluxo do Processo
 
Os processos com a autodeclaração dos(as) servidores(as) deverão tramitar junto às

respectivas chefias imediatas para ciência e conhecimento e posteriormente ao(à) diretor(a)-geral do
respectivo campus, pró-reitor(a), diretor(a) sistêmico(a) ou gabinete da reitoria para consolidação das
situações.

 
Após ciência das respectivas chefias imediatas e mediatas, cada Campus, Polo de

Inovação, pró-reitorias, diretorias sistêmicas e gabinete da reitoria compilarão os dados oriundos dos
processos e alimentarão a planilha na plataforma do Google Forms através do link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K1rgRinygCl1jHoSj3AY3tV1B1JRaGrRciS3KjJdPw/edit?
usp=sharing

 
Observação: Cada Unidade do IFBA contabilizará seus dados em um único formulário

online.
 
A DEQUAV / COPSI efetuará o levantamento e acompanhamento global da situação de

retorno presencial no âmbito do IFBA.
 
 
Divulgação dos dados
 
Conforme consta no art. 17 da IN 90/2021-ME, as unidades do IFBA deverão manter

disponíveis em seus canais oficiais, a quantidade total de servidores e empregados públicos em exercício no
órgão ou entidade, especificando quantos se encontram em regime de trabalho presencial e remoto.

 
Cada campus deverá manter a divulgação dos seus respectivos quantitativos e a Diretoria

de Gestão de Pessoas manterá em sua página a informação da Reitoria, Polo de Inovação e o total
consolidado do IFBA. Os campi e a DGP deverão publicar a primeira versão consolidada dos dados na
internet até 18 de fevereiro do presente ano.

 
Solicitamos que o teor da presente orientação seja compartilhado com todos os servidores

dos setores a que são vinculados.

 

Atenciosamente,
 

Raul Aleixandre Fernandes de Queiroz
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Diretor de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por RAUL ALEIXANDRE FERNANDES DE
QUEIROZ, Diretor(a) de Gestão de Pessoas , em 09/02/2022, às 09:54, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2177123 e o código CRC 99F651C6.
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Anexo ao Ofício Circular nª   2177123/2022/DGP.REI     

Passo-a-passo para inclusão no SEI de autodeclarações relativas ao retorno ao trabalho presencial
ou permanência em trabalho remoto conforme Instrução Normativa nº 05/2021-DGP/RE/IFBA

1 – Inicie o processo da maneira comum no SEI:

2 – Procure o tipo de processo Autodeclaração Covid nas opções de tipo de processos existentes:
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3 – Na tela seguinte, digite a especificação e se certifique da classificação por assuntos conforme 
abaixo: 

4 – Ao adicionar documento ao processo, procure pelo tipo de declaração conforme sua situação:
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5 – A janela do documento que se abrirá já importará o texto padrão de preenchimento do respectivo
tipo de autodeclaração, conforme anexos da IN nº 05/2021-DGP/RE/IFBA. Preencha os dados de 
identificação:

6 – Após a inclusão dos dados referentes todos os servidores do setor que se enquadram em uma das
situações, encaminhar o processo no SEI ao respectivo setor responsável pela consolidação de 
dados da unidade.

Anexo Oficio_Circular_DGP (2177676)         SEI 23278.000959/2022-12 / pg. 6


	Ofício-Circular DGP.REI 2177123
	Anexo Oficio_Circular_DGP (2177676)

