


1  Pré-requisitos para realizar a inscrição:

  Possuir edital de inscrição em vigência na Unidade.

2 Inscrição no edital:

  Acesse o SUAP pelo link: https://suap.ifba.edu.br.

  Caso tenha algum edital vigente será exibido o aviso na página 
inicial do SUAP, basta clicar sobre alerta de aviso do edital para iniciar 
a inscrição. 
  É possível se candidatar para mais de uma modalidade de vaga 
no mesmo setor. Para cada modalidade de vaga, haverá um alerta 
específico. 

https://suap.ifba.edu.br.


 Na página de inscrição o servidor pode visualizar o edital, ler o 
Termo de Ciência e Responsabilidade, preencher os dados de inscrição 
e confirmar ciência no termo de compromisso. 

 No ato da inscrição insira, quando for o caso, a portaria 
comprobatória de participação em comissão nos últimos  12 meses, 
pois constitui critério de desempate e implica na ordem de 
classificação. 

 No ato da inscrição é possível inserir o Certificado de 
conclusão do curso “Noções Básicas do Trabalho Remoto”. Todavia, 
há prazo de 60 dias, a contar do início da execução do PDG para 
inserir o referido certificado. E você poderá inserir o 
certificado pelo caminho  Gestão de Pessoas > Programa de 
Gestão > Minhasinscrições >  Adicionar certificado do curso





  O acompanhamento da inscrição poderá ser feito acessando 
pelo seguinte caminho no SUAP:  > Gestão de Pessoas > Programa de  
Gestão > Inscrições:

          Após o envio da inscrição pelo participante, a chefia a qual está 
submetida o participante recebe uma notificação no SUAP para 
preenchimento da Tabela de Habilidades prevista no Anexo “D” da 
Resolução CONSUP n. 53/2022

     É possível acompanhar do seu perfil no SUAP o status do 
preenchimento pela chefia na aba “minhas inscrições”, no campo 
“verificação de habilidades” . São dois status possíveis:  “aguardando 
verificação” ou “verificado”.

3 Inclusão de Planos de Trabalho: 

  Caso sua inscrição seja deferida, o cadastro do plano de trabalho 
deve ser feito em https://suap.ifba.edu.br/programa_gestao/listar_
planos/

> Gestãode Pessoas > Programa de Gestão > MeusPlanos

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2022/resolucao-2297921-res-n-53-de-27-04.pdf/view
https://suap.ifba.edu.br/programa_gestao/listar_planos/
https://suap.ifba.edu.br/programa_gestao/listar_planos/


  Na adição de um novo plano deve ser informado as datas de 
início e fim:

  Ao salvar você visualiza o plano e deve se feita a adição de 
atividades:

  Deve-se selecionar uma atividade, informar a descrição caso 
necessário e selecionar a faixa de complexidade da atividade de acordo 
com as horas a serem necessárias e clicar em Salvar:



  Antes do encaminhamento do plano é possível Excluir e Editar 
as Atividades. Após cadastrar todas as atividades o plano deve 
ser encaminhado para a avaliação da chefia clicando em  “Ações > 
Encaminhar”:

  Após encaminhado ele constará na aba “Planos Encaminhados”:



  Após a autorização pela chefia o plano constará na aba “Planos 
Autorizados”:

  Caso o servidor deseje adicionar novas atividades ele deve 
refazer o procedimento, encaminhar o plano novamente e aguardar a 
autorização da chefia.

4. Entrega das Atividades:

  Após finalizar as atividades o servidor deverá acessar o plano e 
registrar a entrega:



  Deve ser informada a entrega realizada na atividade de forma 
mais detalhada e a carga horária na execução:

  A entrega das atividades pode ser editada enquanto o plano não 
é entregue. Após a entrega de todas as atividades fica disponível a 
opção de entrega do plano:

  Após a entrega o plano constará na aba “Planos Entregues”:



5. Fechamento do Plano:

  Após a avaliação das entregas pelo chefe o servidor pode 
visualizar os detalhes clicando na lupa e a opção Fechar Plano será 
habilitada:



  Após o fechamento o plano constará na aba “Planos Finalizados”:

6. Exclusão e alteração de data do plano:

  O plano de trabalho com status “Cadastrado” pode ser excluído 
e alterado a data de vigência acessando o ícone “Editar” na aba 
“Cadastrados”:



  Deve ser informado a nova data caso seja edição ou clicar em 
“Apagar” caso opte por excluir o plano:


