
Teletrabalho - Campus Santo Amaro

Plano de Trabalho

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

27 de setembro de 2022



Art. 35 O candidato selecionado para participar do programa de gestão deverá assinar o Plano de 
trabalho, que conterá:

I- as atividades a serem desenvolvidas com as respectivas metas a serem alcançadas expressas em 
horas equivalentes;

II- o regime de execução em que participará do programa de gestão, indicando o cronograma em que 
cumprirá sua jornada em regime presencial, quando for o caso, e

III- o termo de ciência e responsabilidade, conforme art. 4°, XVII, nos moldes do Anexo F.

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 27 DE ABRIL DE 2022



§1º O plano de trabalho de que trata o caput deverá ser registrado em sistema informatizado apropriado.

§2º As metas serão calculadas em horas para cada atividade, em cada faixa de complexidade e 
apresentadas na tabela de atividades conforme previsto no Anexo I.

§3º As metas semanais não poderão superar o quantitativo de horas da jornada semanal de trabalho do 
participante no programa de gestão

RESOLUÇÃO Nº 53, DE 27 DE ABRIL DE 2022



                                               PLANO DE TRABALHO
               APRESENTAÇÃO DA CARTILHA PARTICIPANTE E CHEFIA

                                       SIMULAÇÃO NO SUAP



❏ 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. E no SUAP, no campo da inscrição.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ Cabe ao participante providenciar todas as estruturas físicas e tecnológicas necessárias, 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.

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

Gestão, contados a partir do primeiro dia de sua execução: 03/10/2022 à  02/04/2023.

❏ Previamente ao início do teletrabalho, o participante deverá assinar Termo de Ciência e 

Responsabilidade. O termo deverá fazer parte do processo SEI em que constará a Portaria que 

formaliza a adesão do  servidor ao Programa de Gestão.

             INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Servidor deverá abrir processo SEI(Encaminhamentos e Providências), até dia 30/09/2022, constando os 
seguintes documentos e informações:

❏ Portaria que formaliza a adesão do servidor ao Programa de Gestão, esta será emitida pela Direção 
Geral;

❏ Termo de Ciência e Responsabilidade, disponível no SEI;

❏ Horários e dias de trabalho acordados com a chefia (presencial e no teletrabalho) e número de 
telefone para divulgação;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ Os certificados dos cursos conforme nos itens 3.4 e 3.5 do Edital 07/2022. Estes podem ser 
inseridos no processo em até 60 dias após o início do Programa de Gestão.

O processo deverá ser encaminhado para unidade SEI TELETRABALHO.STA

OBSERVAÇÃO:Os servidores que estiverem afastados (férias, licenças etc) quando do retorno deverão 
elaborar o Plano de Trabalho (aprovado pela chefia) e encaminhar o Processo SEI, para início do 
Teletrabalho.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ 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;

❏ 9.10 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. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



❏ Durante a elaboração do Plano de Trabalho, caso o servidor verifique a necessidade da inclusão de novas 
atividades no SUAP. Servidor deverá relacionar as atividades via SEI, solicitar a assinatura da chefia  e encaminhar 
para a Comissão. 
A comissão irá solicitar autorização à Diretoria de Gestão de Pessoas  da inclusão.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



ORIENTAÇÕES DGP TELETRABALHO

             



Dúvidas/Esclarecimentos:
Unidade SEI - Teletrabalho.STA

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

Rosângela Neves Costa - SIAPE 2171918 

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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