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❏ 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.

60 % Teletrabalho (2 dias de presencialidade)

40 % Teletrabalho (3 dias de presencialidade)

20 % Teletrabalho (4 dias de presencialidade)

DOS REGIMES DE EXECUÇÃO DO TELETRABALHO
 EDITAL 07/2022



❏ 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.

Regime Integral: 100% Teletrabalho

DOS REGIMES DE EXECUÇÃO DO 
TELETRABALHO

 EDITAL 07/2022



A fase de ambientação compreenderá os seis primeiros meses da implantação do Programa de Gestão, 

contados a partir do primeiro dia de sua execução.

Período provável: 03/10/2022 à  02/04/2023

FASE DE AMBIENTAÇÃO
 EDITAL 07/2022



❏ É obrigatória a participação dos candidatos no seguinte curso de formação: “Noções Básicas do 

Trabalho Remoto”, oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de Governo;

❏ 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;

❏ Os participantes têm até 60 dias do início da execução do Programa de Gestão para anexar o 

certificado no SEI que ensejará a publicação da portaria que formaliza a adesão do servidor ao 

PDG.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ Cabe 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.

❏ As informações de horário de atendimento presencial do setor deverão ser divulgadas no site institucional, 

assim como disponibilizadas em local próximo à entrada do setor e de fácil acesso visual aos interessados 

em atendimento presencial.

❏ O participante deverá informar e manter atualizado número de telefone, de livre divulgação tanto dentro da 

Instituição quanto para o público externo que necessitar contatá-lo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ O participante deverá permanecer disponível para contato, no período definido pela chefia imediata e 

observado o horário de funcionamento do setor, através de todos os meios de comunicação.

             INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DAS INSCRIÇÕES



DAS INSCRIÇÕES



DAS INSCRIÇÕES



DAS INSCRIÇÕES



DAS INSCRIÇÕES



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

1- Conhecimento técnico nas atividades a serem realizadas;
2- Capacidade de organização e autodisciplina;
3- Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados;
4- Atuação tempestiva;
5- Capacidade de interação com a equipe;
6- Orientação para resultados;
7- Capacidade colaborativa;
8- Abertura para utilização de novas tecnologias;
9- Possuir curso de capacitação em área correlata às atividades a que está concorrendo;
10- Proatividade na resolução de problemas;
11- Capacidade de autogerenciamento do tempo;
12- Participação em comissões institucionais nos últimos 12 meses.

O candidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos 7 dos 12 critérios. 

 

VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES PELA CHEFIA IMEDIATA



VERIFICAÇÃO DE HABILIDADES - CHEFIA IMEDIATA



VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - COMISSÃO



 



Dúvidas/Esclarecimentos:
Unidade SEI - Teletrabalho.STA

E-MAIL: teletrabalho.sam@ifba.edu.br

Rosângela - SIAPE  (Presidente da comissão)

Juvêncio Eloi Martins Neto - SIAPE 1727211

Ramon Nogueira Giacomose - SIAPE 1835284

Camilla Pimenta Leal Paixão - SIAPE 2178151

Edson Samuel dos Reis Dórea - SIAPE 1581032
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