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                                 TELETRABALHO

❏ O objetivo é orientar servidores interessados e suas respectivas chefias imediatas sobre  
Programa de Gestão que prevê atividades nas modalidades de teletrabalho parcial e 
integral, durante o período de seis meses que compreende a fase de ambientação.

❏ O processo seletivo será executado, via Edital, elaborado pela  Comissão Local 
Permanente do Programa de Gestão (teletrabalho), do Campus de Santo Amaro, instituída 
pela  Portaria nº 091 de 26 de julho de 2022.



                                 OBJETIVOS DO TELETRABALHO

O Programa de Gestão tem como principais objetivos:

❏ I- promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos
participantes;

❏ II- promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência
e da efetividade dos serviços prestados;

❏ III- estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de
governo digital;

❏ IV- promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e comprometê-los com
os objetivos da instituição;

❏ V- ampliar a possibilidade de trabalho para servidores com dificuldades de
deslocamento para as dependências da instituição;



                                 OBJETIVOS DO TELETRABALHO

❏ VI- desenvolver a cultura de sustentabilidade mediante estímulo ao uso racional de          
recursos;

❏ VII- considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das           
condições de trabalho para a concepção e implementação de mecanismos de           
avaliação de desempenho;

❏ VIII- contribuir com a redução de custos no poder público, e 

❏ IX- melhorar a qualidade de vida dos participantes.



TELETRABALHO

❏ 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.

❏ Não é 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. 

❏ 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% e a definição dessa metodologia 
será definida com a chefia imediata antes da assinatura do termo de responsabilidade.

DOS REGIMES DE EXECUÇÃO DO TELETRABALHO



TELETRABALHO

Regime Parcial: 

80 % Teletrabalho (1 dia de presencialidade)

60 % Teletrabalho (2 dias de presencialidade)

40 % Teletrabalho (3 dias de presencialidade)

20 % Teletrabalho (4 dias de presencialidade)

❏

DOS REGIMES DE EXECUÇÃO DO TELETRABALHO



TELETRABALHO

❏ 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



TELETRABALHO

❏ É imprescindível o conhecimento das legislações que versam sobre o tema:

Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia
Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022
Resolução do Consup nº 53, de 27 de abril de 2022

❏ 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 (30 horas)

DOS REQUISITOS



TELETRABALHO

❏ 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.

DOS REQUISITOS



TELETRABALHO

❏ 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.

❏ 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.

❏ 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.

DA INFRAESTRUTURA MÍNIMA E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO
INTERESSADO NA PARTICIPAÇÃO



                                      TELETRABALHO

❏ Processo SEI nº 23284.000885/2022-27 - Será enviado para todas as chefias do Campus

❏ Indicação até o dia 18/08, pelas chefias imediatas, por meio de formulário, do quantitativo de vagas 

ofertadas por setor

❏ Informações necessárias:

Nome do setor e sigla:

Nome da chefia do setor:

SIAPE da chefia do setor:

Cargo de Direção ou Função Gratificada:

Diretoria a qual pertence o setor (nome e sigla):

Nome completo e SIAPE de TODOS OS servidores Técnicos Administrativos (TAE) vinculados a este setor:

Nome completo e SIAPE de TODOS OS servidores Técnicos Administrativos (TAE) em jornada flexibilizada (30 horas), caso haja:

Nº de vagas do setor para o Teletrabalho (Regime Parcial):

Nº de vagas do setor para o Teletrabalho (Regime Integral):

DAS VAGAS



TELETRABALHO

❏ Local da inscrição: Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)

❏ O candidato deverá preencher todas as informações solicitadas e anexar o comprovante de participação 

em comissões institucionais.

❏ 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.

DAS INSCRIÇÕES



TELETRABALHO

❏ 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 
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.

DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO



TELETRABALHO

❏ O candidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos 7 dos 12 critérios 
técnicos listados, sendo selecionado, quando da limitação de vagas, o servidor que obtiver o maior número 
de habilitações.

❏ 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, nesta ordem:

1- Com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;
2- Gestantes e lactantes, durante o período de gestação e de amamentação até a idade de 24 meses;
3- Com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho individual;
4- Com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90;
5- Com maior tempo de exercício na unidade;
6- Com vínculo efetivo;
7- 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.

DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO



TELETRABALHO

❏ 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. 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.

❏ 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.

❏ 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.

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

DO PLANO DE TRABALHO E METAS DE DESEMPENHO



TELETRABALHO

❏ Assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade e cumprir com as demais atribuições e responsabilidades 
estabelecidas no Regulamento de Implementação do Programa de Gestão do Teletrabalho no IFBA e suas 
eventuais alterações.

❏ 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.

❏ 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.

❏ 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.

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

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE



TELETRABALHO

 



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

Comissão Local Permanente do Programa de Gestão do Campus de Santo Amaro
 Portaria nº 091 de 26 de julho de 2022


