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RESOLUÇÃO Nº 53, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

 
Dispõe sobre critérios e procedimentos gerais a serem observados para a
implementação do Programa de Gestão na modalidade de teletrabalho no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições
legais, considerando o processo SEI nº 23278.009016/2020-85, RESOLVE:

 
Art. 1º - Aprovar os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a

implementação do Programa de Gestão na modalidade de teletrabalho no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia.

 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor em 27 de abril de 2022, por se tratar de urgência

justificada nos autos do expediente administrativo.

 

 

Professora Luzia Matos Mota
Presidente do CONSUP

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Conselho Superior,
em 27/04/2022, às 18:07, 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 2294807 e o código CRC 74567304.
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ANEXO – A 
PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE DE TELETRABALHO NO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 

Dispõe sobre critérios e procedimentos gerais a 
serem observados para a implementação do 
Programa de Gestão na modalidade de 
teletrabalho no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

importância dos princípios esculpidos no art. 37 da Constituição Federal; o disposto 

no Decreto nº 1.590 de 10 de agosto de 1995, a Instrução Normativa n º 65, de 30 

de julho de 2020, do Ministério da Economia, que estabelece orientações, critérios e 

procedimentos gerais relativos à implementação do Programa de Gestão a serem 

observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal – Sipec; a necessidade de regulamentar a modalidade 

teletrabalho no âmbito do IFBA, a fim de definir orientações, critérios e requisitos 

para sua implantação, considerando o que consta no processo SEI nº 

23278.009016/2020-85, RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir, na forma desta Resolução, as orientações, critérios e procedimentos 

gerais para a implementação do Programa de Gestão, na modalidade teletrabalho, 

previsto na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME º 65, de 30 de julho de 2020, no 

âmbito do IFBA. 

 

Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se: 

I-  Teletrabalho: ferramenta de gestão autorizada em ato normativo de Ministro de 

Estado e respaldada por norma e procedimentos gerais, que disciplina o exercício 

de atividades a serem executadas pelos participantes e que possam ter seus 

resultados efetivamente mensurados. Trata-se do cumprimento da jornada regular 

pelo participante, que pode ser realizada fora das dependências físicas do órgão, 

em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de 

recursos tecnológicos, para a execução de atividades que sejam passíveis de 

controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos e, ainda, 
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que não configurem trabalho externo, dispensado do controle de frequência, nos 

termos da Instrução Normativa nº 65/2020 e desta Resolução; 

II- Ato administrativo próprio: emissão de portaria ou documento equivalente pelo(a) 

dirigente da unidade; 

III- Atividade: conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual 

e supervisionada pela chefia imediata, visando entregas no âmbito de projetos e de 

processos de trabalho institucionais; 

IV- Entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade 

sendo definida no plano de trabalho e com datas e prazos estabelecidos para 

conclusão; 

V- Unidade: Reitoria, Pólo de Inovação e os Campi 

VI- Dirigente da unidade: 

a. para  unidades do IFBA: Diretor(a)-Geral; 

b. Para a Reitoria: Reitor(a). 

VII- Chefia imediata ou chefe imediato: autoridade imediatamente superior ao 

participante nos diversos níveis hierárquicos (Representante, Coordenador(a), 

Gerente, Diretor(a), Diretor(a)-Geral, Assessor(a), Pró-Reitor(a) ou Reitor(a), e 

responsável por: 

Definir, em acordo com o(a) servidor(a), as atividades a serem realizados; 

a. Estabelecer, em acordo com o(a) servidor (a), as metas a serem alcançadas; 

b. Acompanhar a avaliação dos resultados e das metas; 

c. Prestar orientação técnica necessária à realização das respectivas 

atividades; 

d. Manter contato permanente com os participantes do programa de gestão 

para repassar instruções de serviço e manifestar considerações sobre sua atuação. 

VIII- Regime de execução parcial: quando o regime de teletrabalho a que está 

submetido o participante compreender parcialmente a sua jornada de trabalho ou 

restringir-se a um cronograma específico; 

IX- Regime de execução integral: quando o regime de teletrabalho a que está 

submetido o participante compreender a totalidade da sua jornada de trabalho; 

X- Trabalho externo: atividades que, em razão da sua natureza, da natureza do 

cargo ou das atribuições da unidade que as desempenha, são desenvolvidas 
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externamente às dependências do Campus ou Reitoria e cujo local de realização é 

definido em função do seu objeto; 

XI- Área de gestão de pessoas: setor responsável pela gestão de pessoas na 

unidade de exercício do(a) servidor(a) participante; 

XII- Setor: nível de representação, coordenação, departamento, gerência, diretoria 

ou pró-reitoria ao qual o(a) servidor(a) participante está em exercício e vinculado a 

uma chefia imediata; 

XIII- Área responsável pelo acompanhamento de resultados institucionais do 

teletrabalho: cujos trabalhos poderão contar com suporte técnico da PRODIN e da 

DGP. 

XIV- Participante: servidor(a) público federal, empregado(a) público ou contratado(a) 

temporário, nos termos do art. 2º desta Resolução, em exercício na unidade, 

considerado habilitado para adesão ao teletrabalho e submetido a esta Resolução; 

XV- Programa de Gestão: documento preparatório, aprovado pelo(a) dirigente da 

unidade, que delimita a atividade, estima o quantitativo de servidores(as) públicos 

participantes, define a modalidade de execução da jornada, as metas e a 

metodologia de mensuração efetiva de resultados para implantação do teletrabalho 

no setor; 

XVI- Relatório de Acompanhamento: documento elaborado pela chefia imediata  

que avalia trimestralmente o desempenho dos servidores(as) participantes e o 

alcance de metas estabelecidas em cada setor, e 

XVII-Termo de Ciência e Responsabilidade: documento assinado pelo(a) servidor(a) 

público que sintetiza seus direitos e deveres, o regime de execução do teletrabalho, 

o compromisso de desempenho e de colaboração para atingimento das metas dos 

indicadores estabelecidos para o setor em que está lotado, conforme Anexo F. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E PRELIMINARES 

 

Art. 3º Podem participar do teletrabalho no âmbito do IFBA:  

I – Servidores públicos ocupantes de cargo efetivo; 

II– Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão e funções gratificadas, 

declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 
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III- empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

em exercício na unidade, e 

IV – Contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

 

§ 1º A participação dos empregados públicos de que trata o inciso III do caput dar- 

se-á mediante observância das regras dos respectivos contratos de trabalho e das 

normas do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

§ 2º A participação dos contratados temporários de que trata o inciso IV do caput, 

dar-se-á mediante observância da necessidade temporária de excepcional interesse 

público da contratação, das cláusulas estabelecidas em cada contrato e das normas 

previstas na Lei nº 8.745, de 1993. 

§ 3º É permitida a participação de servidores efetivos de outros órgãos públicos que 

estejam em exercício no IFBA, desde que observem as normas estabelecidas neste 

regulamento. 

 

Art. 4º Fica vedada a participação do servidor que: 

I. tenha sido desligado do teletrabalho pelo não cumprimento de prazos e/ou do 

alcance de resultados e metas pactuadas, nos últimos doze meses anteriores à data 

de manifestação de interesse em participar. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE TELETRABALHO 

 

Art. 5º O Programa de Gestão do IFBA abrangerá as atividades cujas 

características permitam a mensuração da produtividade, dos resultados e do 

desempenho do participante em suas entregas.  

 

Art. 6º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma remota 

e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas preferencialmente na 

modalidade de teletrabalho parcial ou integral.  

 

§ 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, 

atividades com os seguintes atributos:  
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I - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros 

agentes públicos;  

II - cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração;  

III -cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de 

previsibilidade e/ou padronização nas entregas, e 

IV- que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização 

de recursos tecnológicos. 

§ 2º O teletrabalho não poderá:  

I - abranger atividades cuja natureza exija a presença física do(a) participante na 

unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo;  

II - reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendem ao público interno 

e externo, e 

III - Abranger os(as) servidores(as) em jornada flexibilizada. 

 

Art. 7º  A implementação de programa de gestão é facultativa à Administração 

Pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se 

constituindo direito do participante. 

 

Art. 8º A adesão do servidor ao teletrabalho é facultativa, devendo o participante, 

seguir os dispositivos desta Resolução e do ato administrativo próprio do dirigente 

da unidade. 

 

Art. 9º 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; 
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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. 

 

DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 

Art. 10 O teletrabalho abrangerá as atividades cujas características permitam a 

mensuração da produtividade e dos resultados por setor e por cada participante em 

suas entregas, através do estabelecimento de indicadores de desempenho. 

 

Art. 11 O acompanhamento e o controle do cumprimento de metas e alcance de 

resultados dos participantes será realizado por meio de sistema institucional de 

gestão do teletrabalho. 

 

§ 1º O sistema informatizado de que trata o presente artigo deverá conter: 

I. - Tabela de Atividades, conforme anexo I;  

II. - Plano de Trabalho, conforme definido no anexo H;  

III. -Sistemática de acompanhamento do cumprimento de metas;  

IV - Registro das alterações no plano de trabalho, previstas no anexo H; 

 V. - Avaliação qualitativa das entregas, e 

VI. - Designação dos executores e avaliadores das entregas acordadas. 

§ 2º O acompanhamento e o controle de metas e alcance de resultados dos 

participantes poderá ser realizado por meio de publicação no site institucional do 

IFBA. 
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DOS REGIMES DE EXECUÇÃO 

 

Art. 12. O teletrabalho poderá ser realizado pelo regime de execução parcial ou 

integral, nos termos e nas condições estabelecidos nesta Resolução e no ato 

administrativo próprio do dirigente máximo de cada unidade. 

 

Art. 13. A fim de efetivar economicidade, que constitui um dos objetivos do 

programa de gestão previstos na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME º 65, de 30 

de julho de 2020, no regime de execução parcial, o participante deverá estar 

vinculado à um cronograma específico de trabalho, não sendo 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 auxilio transporte. 

 

§ 1º 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%. 

§ 2º O dirigente da unidade, através de consulta prévia ao conselho  de Campus  de 

cada unidade do IFBA no caso dos Campi, e no caso da Reitoria, o CONSUP, por 

meio do edital de seleção dos participantes, poderá estabelecer porcentagem 

diferente conforme a especificidade de cada setor, respeitados incondicionalmente 

os parâmetros limitantes dispostos no § 1º deste artigo. 

§ 3º Para definição da porcentagem estabelecida no §1º, o dirigente da unidade 

poderá realizar consulta ampla aos setores e aos servidores da unidade, devendo 

apresentar ao Conselho de Campus. 

§ 4º Nos dias de trabalho presencial, o servidor deverá cumprir toda carga horária 

prevista em sua folha de horário, que integrará seu plano de trabalho. 

 

Art. 14. Com o objetivo de preservar a capacidade de atendimento presencial 

durante todo o expediente dos setores, a chefia imediata, juntamente com os 

servidores subordinados, poderá estabelecer revezamento entre os participantes 

para cumprimento da parte presencial da jornada de trabalho. 
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§ 1º 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. 

§ 2º Havendo divergência entre os participantes na conciliação dos horários ou 

sobreposição de interesse no mesmo horário, cabe à chefia imediata, motivando o 

ato e respeitando o interesse da Administração, decidir a alocação dos horários a 

fim de preservar a disponibilidade do atendimento presencial. 

§ 3º Conforme especificidade de cada setor, poderá ser instituído através do Edital 

de seleção, a possibilidade de atendimento via balcão virtual, mediante análise e 

aprovação da chefia imediata. 

I - Entende-se como balcão virtual ferramenta de videoconferência que permita 

imediato contato com a equipe de atendimento de cada setor, durante o horário de 

atendimento ao público. 

 

Art. 15. No regime de execução integral, o participante realizará a totalidade da sua 

jornada de trabalho de forma remota. 

 

§ 1º A adoção do regime de execução integral será realizada, preferencialmente, 

nos seguintes casos: 

I- ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica 

oficial, nos termos do § 2º do art. 98, da Lei nº 8.112, de 1990; 

II- ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando 

comprovada a necessidade por junta médica oficial, nos termos do § 3º do art. 98 da 

Lei nº 8.112, de 1990; 

III- ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário 

escolar e o do setor, nos termos do art. 98, caput, da Lei nº 8.112, de 1990, e 

IV- Ao servidor de setores onde o trabalho é realizado em sua totalidade por 

sistemas web, onde o atendimento ao público possa se dar por meios de bancada 

virtual, e-mails, telefone, aplicativos de mensagens, áudio e vídeos conferências. 

 

 

 



9 
 

Programa de Gestão na Modalidade de Teletrabalho  
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

DAS VEDAÇÕES, INDENIZAÇÕES E VANTAGENS 

 

Art. 16. O teletrabalho não poderá: 

I- abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na 

unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo, e 

II- impossibilitar o atendimento de setores ao público interno e externo. 

 

Art. 17. Fica vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários pelos 

participantes do teletrabalho, nos termos dos artigo 73 e 74 da Lei nº 8.112 de 11 de 

Dezembro de 1990. 

 

Parágrafo único: O cumprimento pelo participante de metas superiores às 

previamente estabelecidas não configura a realização de serviços extraordinários. 

 

Art. 18. Fica vedada aos participantes, seja no regime de execução parcial ou 

integral, a adesão ao banco de horas de que trata a IN SGP/MPDG/ME nº 2, de 

2018. 

 

Art. 19. Não será concedida ajuda de custo ao participante do teletrabalho quando 

não houver mudança de domicílio em caráter permanente, no interesse da 

Administração. 

 

Art. 20. O participante do teletrabalho que se afastar da sede de lotação em caráter 

eventual ou transitório, no interesse da Administração Pública, para outro ponto do 

território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e a diárias destinadas a 

indenizar as parcelas de despesas extraordinária com hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana utilizando como ponto de referência a localidade da unidade de 

exercício. 

 

Art. 21. O participante do teletrabalho somente fará jus ao pagamento do auxílio- 

transporte nos casos em que houver deslocamentos de sua residência para o local 

de trabalho e vice-versa, nos termos da Instrução Normativa SEDGG/SGDP nº 207 

de 21 de outubro de 2019 e normas institucionais do IFBA. 
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Parágrafo único: A COAD – Coordenação de Auxílios e Adicionais ou equivalente, 

vinculada à DGP, poderá emitir comunicados complementares quanto à sistemática 

de pagamento do auxílio-transporte aos servidores em teletrabalho. 

 

Art. 22. Não será concedido o auxílio-moradia ao participante, independentemente 

do regime de execução. 

 

Art. 23. Fica vedado o pagamento de adicional noturno aos participantes. 

 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput aos casos em que for possível a 

comprovação da atividade realizada na modalidade presencial ou parcial, prestada 

em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia 

seguinte, desde que autorizada previamente e expressamente pela chefia imediata. 

§ 2º A autorização de que trata o § 1º somente poderá ser deferida mediante 

justificativa prévia quanto à necessidade da medida, considerando-se a natureza da 

atividade exercida. 

 

Art. 24. O tempo utilizado para a realização de deslocamento do participante, em 

nenhuma hipótese, será computado na jornada de trabalho diária. 

 

Art. 25. Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, 

periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou 

substâncias radioativas, ou quaisquer outras relacionadas à atividade presencial 

para os participantes do teletrabalho, independentemente do regime de execução.  

 

Art. 26. O dirigente da unidade poderá, por razões técnicas devidamente 

fundamentadas em normativas, estabelecer hipóteses de vedação à participação no 

programa de gestão. 
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CAPÍTULO III 

FASES DO TELETRABALHO 

 

Art. 27. A implementação do teletrabalho no IFBA observará as seguintes fases:  

I – Implantação; 

II – Execução, e 

III – Acompanhamento. 

 

SEÇÃO I 

DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE 

TELETRABALHO 

 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 28 As unidades do IFBA divulgarão aos seus servidores, por meio de Edital de 

Fluxo Contínuo, os critérios técnicos necessários para adesão dos interessados ao 

Programa de Gestão, podendo conter, entre outras especificidades:  

I - total de vagas;  

II - regimes de execução;  

III - vedações à participação, pautando-se no art. 5º, §2° da IN 65/2020 

SGP/SEDGG/ME, conforme a realidade local;  

IV - prazo de permanência no Programa de Gestão, quando aplicável;  

V - conhecimento técnico requerido para desenvolvimento da atividade, e  

VI - infraestrutura mínima necessária ao interessado na participação. 

 

Art. 29  Os editais de seleção deverão ser elaborados, em cada  unidade 

(Campus/Reitoria), pelas Comissões Locais Permanentes do Programa de Gestão, 

após consulta aos setores através das respectivas chefias. 

 

§1º A Comissão Local Permanente do Programa de Gestão deverá ser formada 

mediante chamada pública com apoio do Conselho de Campus ou equivalente. 

§2º A Comissão Local Permanente do Programa de Gestão deverá ser composta 

por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05(cinco) servidores efetivos, devendo 
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conter um representante da unidade de Gestão de Pessoas, se houver, 

respeitando-se ainda a representatividade das carreiras dos servidores TAEs. 

§3° Competirá à Comissão Local Permanente do Programa de Gestão: 

I -Elaborar o edital local de fluxo contínuo de seleção dos participantes do Programa 

de Gestão, conforme modelo constante do anexo B; 

II -Mapear e ofertar vagas locais,  devendo estas serem atualizadas, no referido 

edital, semestralmente; 

III Acompanhar as tramitações, os registros e todas as etapas referentes ao edital, 

sobretudo a publicação dos resultados finais, por meio de processo eletrônico 

informatizado - SEI; 

IV Atuar como instância recursal nos casos de dúvidas e divergências decorrentes 

da aplicação desta resolução, e 

V Proceder as atualizações da Tabela de Atividades nos sistemas 

informatizados mantidos pela DGTI, mediante validação prévia a ser efetuada pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). 

§4º A Comissão Local Permanente do Programa de Gestão deverá ser designada 

no prazo de até 30 dias, contado a partir da data de publicação desta Resolução, 

observando-se o prazo constante do art. 15 da IN 65/2020 SGP/SEDGG/ME, que 

trata da elaboração do Relatório Gerencial quanto à aplicação do Programa de 

Gestão na modalidade teletrabalho na respectiva unidade. 

 

Art. 30. O dirigente da unidade, em acordo com a chefia imediata dos setores, 

poderá estabelecer limite de vagas para o regime de execução integral, caso em 

que deverá, nos termos do art.15, indicar o quantitativo, a finalidade e a respectiva 

motivação administrativa da delimitação de vagas. 

 

Art. 31. Quando houver limitação de vagas e tempo de permanência no 

teletrabalho, a chefia imediata selecionará, entre os interessados, aqueles que 

participarão, fundamentando sua decisão no bojo do respectivo processo, a partir da 

avaliação de compatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e o 

conhecimento técnico dos interessados. 
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§ 1º A seleção de que trata o caput deste artigo será feita pela chefia imediata, por 

meio de barema a ser composto a partir de características e habilidades abaixo: 

a) Conhecimento técnico nas atividades a serem realizadas; 

b)Capacidade de organização e autodisciplina; 

c)Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos acordados; 

d)Atuação tempestiva; 

e)Capacidade de interação com a equipe; 

f)Orientação para resultados; 

g)Capacidade colaborativa;  

h)Abertura para utilização de novas tecnologias;  

i) Possuir curso de capacitação em área correlata às atividades a que está 

concorrendo; 

j)Proatividade na resolução de problemas; 

l)Capacidade de autogerenciamento do tempo, e 

m)Participação em comissões institucionais nos últimos 12 meses. 

§2º Os participantes serão avaliados quanto à sua habilitação aos critérios 

elencados nas alíneas do §1º, conforme formulário de verificação de habilidades 

disposto no anexo D, sendo selecionado o servidor que obtiver o maior número de 

habilitações. 

§3º Na hipótese de haver limitação de vagas para adesão ao Programa na unidade, 

sempre que o total de candidatos habilitados e interessados excederem o total de 

vagas e houver igualdade de habilidades e características entre os habilitados, a 

chefia imediata observará, dentre outros, os seguintes critérios, na priorização dos 

participantes, nesta ordem:  

I - com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000;  

II - gestantes e lactantes, durante o período de gestação e de amamentação até a 

idade de 24  meses, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS); 

III - com melhor resultado no último processo de avaliação de desempenho 

individual; 
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IV - com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990 ou que estejam fazendo pós-graduação sem solicitação de 

horário especial; 

V - com maior tempo de exercício na unidade; 

VI - com vínculo efetivo, e 

VII –. 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. 

§4º O programa de gestão poderá ser alternativa aos(às) servidores(as) que 

atendam aos requisitos para remoção nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso III 

do caput do art. 36, da Lei nº 8.112, de 1990, e para concessão da licença por 

motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro prevista no art. 84 da Lei nº 

8.112, de 1990, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu 

cargo e sem prejuízo para a Administração. 

§5º Havendo limitação no tempo de permanência do participante no teletrabalho, o 

dirigente da unidade, em acordo com a chefia imediata, poderá promover o 

revezamento entre os interessados; 

 

Art. 32. O participante do teletrabalho está dispensado do registro de frequência, 

exclusivamente nos dias em que a atividade laboral seja executada remotamente, 

obrigando-se a proceder com o registro de suas atividades, por meio do sistema 

informatizado de monitoramento a ser operacionalizado pela instituição, de que trata 

o Art. 11 desta resolução. 

 

Art. 33. O dirigente da unidade divulgará os requisitos necessários para adesão dos 

interessados ao programa de gestão, atendendo o ato administrativo conter, no 

mínimo, os seguintes critérios necessários: 

I - Tipo de adesão: Ampla ou restrita. No caso de restrição da quantidade de vagas 

indicar quantitativo total de servidores(as) na unidade e os critérios de priorização 

dos participantes; 

II - Regime de Execução: Integral ou Parcial, indicando a limitação de vagas, se 

houver; 

 III - Proporção da carga horária presencial e em teletrabalho por participante;  
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IV- Vedações de Participação: vedações adicionais, se houver, devidamente 

fundamentadas no art. 5º da IN65/2020 SGP/SEDGG/ME; 

V- indicação do Tempo de Participação, quando aplicável, informando o prazo de 

permanência e possibilidade de prorrogação com a devida justificativa para a 

delimitação de tempo imposta 

VI- Infraestrutura Obrigatória para Participação: equipamentos e condições 

necessárias para a realização do trabalho; 

VII- Perfil do(a) Participante: tipos de cargos e habilidades necessárias para o 

desenvolvimento da atividade; 

VIII - Relação de Atividades: mediante vinculação com a tabela de atividades de que 

trata o Art. 38 desta Resolução; 

IX -Prazo de Convocação: antecedência mínima de convocação para 

comparecimento presencial, observados os limites estabelecidos nesta Resolução; 

X - Relatório de Acompanhamento: modelo de relatório trimestral de 

acompanhamento de desempenho;  

XI- Horário de expediente e do atendimento presencial do setor;  

XII -Indicadores   e metas a serem alcançadas e a periodicidade de 

acompanhamento;  

XIII -Cronograma trimestral de entrega de resultados, avaliação dos indicadores 

setoriais e Relatório de Acompanhamento de Desempenho;  

 

§1º O detalhamento e a descrição das atividades a serem desempenhadas, o 

levantamento dos indicadores, a definição de metas, a periodicidade de 

acompanhamento, o cronograma de entrega de resultados e o cronograma de 

reuniões com a chefia imediata serão elaborados por setor e consolidados no 

programa de gestão por diretoria adjunta ou equivalente. 

§2º O termo de ciência e responsabilidade deverá ser registrado no sistema 

informatizado de acompanhamento do teletrabalho. 

§3º. Os Editais próprios de cada unidade deverão ser publicados no Diário Oficial da 

União e divulgado em sítio eletrônico da unidade, conforme previsto no § 1º do Art. 

10 da IN 65/2020 SGP/SEDGG/ME.  
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SEÇÃO II 

DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE 

TELETRABALHO 

 

Art. 34. A distribuição das atividades pela chefia imediata deverá observar o grau de 

complexidade, o tempo de duração das atividades e respeitar a carga horária 

semanal da jornada de trabalho realizada pelo participante. 

 

DO PLANO DE TRABALHO 

 

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. 

 

§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. 

 

Art. 36.  A chefia imediata realizará por meio do sistema eletrônico a avaliação das 

entregas realizadas pelo(a) participante, mediante análise fundamentada, em até 

quarenta dias, quanto ao atingimento ou não das metas estipuladas, conforme art. 

14 da IN 65/2020SGP/SEDGG/ME  
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§1º A aferição de que trata o caput deve ser registrada em um valor que varia de 0 a 

10, onde 0 é a menor nota e 10 a maior nota. 

§2º Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia 

imediata seja igual ou superior a 5. 

§3º A contagem do prazo de avaliação se inicia com o registro da finalização da 

atividade no sistema, procedimento este considerando a entrega da tarefa atribuída 

a ele. 

 

Art. 37. A chefia imediata poderá redefinir as metas do(a) participante por 

necessidade do serviço, na hipótese de surgimento de demanda prioritária, cujas 

atividades não tenham sido previamente acordadas. 

 

 

DA TABELA DE ATIVIDADES 

 

Art. 38.  Para fins de implementação do programa de gestão na modalidade 

teletrabalho deverá ser observada a tabela de atividades, constante do anexo I 

como fonte balizadora para elaboração dos Planos Individuais de Trabalho.  

 

Parágrafo único: A tabela de atividades de que trata caput deste artigo constitui-se 

dos seguintes parâmetros: 

I- Grupo de atividades;  

II- Indicadores estratégicos prioritários;  

III- Atividade;  

IV- Faixa de complexidade da atividade;  

V- Parâmetros adotados para definição da faixa de complexidade;  

VI- Tempo de execução da atividade em regime presencial;  

VII- Tempo de execução da atividade em teletrabalho, e 

VIII- Entregas esperadas. 

 

§1º A tabela de atividades é um documento dinâmico, passível de revisão e 

atualização, de modo a permitir a inclusão de atividades mediante encaminhamento 
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de sugestões pelos servidores(as), validados pela chefia imediata, sujeita à 

validação da DGP. 

§2º A tabela de atividades e os demais documentos obrigatórios previstos neste 

artigo , deverão ser registrados no sistema informatizado pertinente. 

§3º As atividades previstas na tabela serão revisadas contínua e progressivamente, 

observadas as orientações vigentes, e após publicada a tabela de atividades, será 

esta registrada em sistema informatizado. 

 

Art. 39. Previamente ao início do teletrabalho, o participante deverá assinar Termo 

de Ciência e Responsabilidade constante do Anexo F, 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, indicando o cronograma em que 

cumprirá sua jornada de forma presencial e a distância, conforme o caso; 

III - o termo de ciência e responsabilidade contendo, no mínimo: 

a. a declaração de que atende às condições para participação no teletrabalho; 

b. o prazo de antecedência mínima de convocação para comparecimento 

pessoal do(a) participante à unidade; 

c. as atribuições e as responsabilidades do(a) participante; 

d. o dever do(a) participante de manter a infraestrutura necessária para o 

exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da 

informação; 

e. a declaração de estar ciente de que o teletrabalho não constitui direito 

adquirido, podendo ser desligado nas condições estabelecidas na IN 

SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020 e nesta Resolução; 

f. a declaração de que está ciente quanto às vedações contidas na IN 

SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020 e nesta resolução; 

g. a declaração de que está ciente quanto à vedação de utilização de terceiros 

para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas; 

h. a declaração de que está ciente quanto ao dever de observar as disposições 

constantes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD nº 13.709, de 14 

de agosto de 2018; 
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i. a declaração de que está ciente das orientações da Portaria SEDGG/ME nº 

15.543, de 2 de julho de 2020 ou norma superveniente, que divulga o Manual de 

Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal, e 

j. a declaração de que está ciente que deve manter seus dados pessoais e de 

contato atualizados, para fins de comunicação com a instituição. 

 

Art. 40. A ausência do(a) servidor(a) nas dependências da instituição para fins de 

realização de suas atividades na modalidade teletrabalho, sem o respectivo trâmite 

de adesão que trata esta Resolução, configura falta não justificada, podendo 

acarretar em inassiduidade habitual, abandono de cargo ou impontualidade, nos 

termos estabelecidos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas 

atualizações. 

 

DA CONVOCAÇÃO 

 

Art. 41. 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. 

 

§1º A convocação deverá ser formalizada, sendo necessária motivação da chefia 

imediata. 

§2º O SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o SUAP (Sistema Unificado da 

Administração Pública) e o correio eletrônico institucional são os meios oficiais para 

convocação do(a) servidor(a), sendo permitida a utilização de outros meios de 

forma complementar.  

§3º 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. 

§4º 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 



20 
 

Programa de Gestão na Modalidade de Teletrabalho  
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

§5º O(a) servidor(a) que não atender às convocações, sem justificativa legal, será 

ouvido e sua ausência poderá configurar falta injustificada, sendo aplicável o art. 44 

da lei 8.112/90. 

§6º Fica autorizado ao servidor(a) aderente que realize as atividades do exterior, 

conforme Nota Técnica 40796/2020/ME e desde que atenda aos prazos de 

convocação expressos no § 3º e § 4°; 

§7º Nos termos do Art. 117 da lei 8.112/90, o servidor deverá manter seus dados 

cadastrais atualizados, devendo ainda nos termos da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 

1.455, de 16 de fevereiro de 2022, validar seus dados pessoais e funcionais 

anualmente, entre os dias 1º de março e 30 de abril, de modo a se fazer acessível à 

administração pelos meios e contatos disponibilizados, sob pena de desligamento 

sumário do Programa de Gestão. 

 

Art. 42 No regime de execução parcial, caso exista necessidade de compensação 

de horário da jornada presencial, o servidor participante deverá acordar previamente 

com a chefia imediata e após a expressa autorização poderá realizar a 

compensação. 

 

§1º A compensação deverá ser realizada na forma presencial, sendo limitada a 

duas horas adicionais por dia. 

 

DO DESLIGAMENTO 

 

Art. 43. O dirigente da unidade deverá desligar o participante: 

I- por solicitação do participante, observada antecedência mínima de dez dias; 

II- no interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou 

redimensionamento da força de trabalho, devidamente justificada e considerando os 

Relatórios de Acompanhamento descritos nesta Resolução, observada a 

antecedência mínima de dez dias; 

III- pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no “Programa de gestão” 

e do  “Termo de Ciência e Responsabilidade”, cabendo ainda eventual instauração 

de processo administrativo disciplinar; 
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IV- pelo decurso de prazo de participação no teletrabalho, quando houver, salvo se 

deferida a prorrogação do prazo; 

V- em virtude de redistribuição, remoção, projeto institucional ou qualquer 

movimentação que altere a unidade de exercício; 

VI- em razão de aprovação do participante para a execução de outra atividade não 

abrangida pelo teletrabalho; 

VII- pela superveniência das hipóteses de vedação previstas nesta Resolução e/ou 

na IN SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020; 

VIII- em razão de mudança de setor pelo servidor, hipótese em que nova adesão fica 

condicionada ao cumprimento do disposto nesta Resolução, e 

IX- pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas nesta 

Resolução e/ou na IN SGP/SEDGG/ME nº 65/2020. 

 

Art. 44. O dirigente da unidade poderá suspender temporariamente a participação 

de setor e/ou de servidor(a) no teletrabalho devido à necessidade de recomposição 

da força de trabalho para o atendimento presencial, tendo em vista a 

incompatibilidade insuperável no desempenho da atividade, ou ainda em caso de 

descumprimento recorrente do programa de gestão aprovado. 

 

§1º Constitui incompatibilidade insuperável no desempenho da atividade na 

modalidade de teletrabalho a impossibilidade de conciliação entre os servidores do 

setor participante para revezamento do atendimento presencial por motivo de gozo 

de férias, licenças e afastamentos, perdurando a suspensão até findo o período 

correspondente aos motivos que deram causa. 

§2º Constitui descumprimento recorrente do programa de gestão aprovado: o 

desrespeito das atividades que possam ser realizadas em teletrabalho; o 

descumprimento de carga horária presencial; o descumprimento de horário de 

expediente do setor e do atendimento presencial; o não acompanhamento de 

indicadores e metas; o não cumprimento de cronograma de entrega de resultados; a 

ausência de avaliação de indicadores setoriais e de elaboração de Relatório de 

Acompanhamento de Desempenho, perdurando a suspensão até revisão ou 

elaboração de novo programa de gestão. 
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Art. 45. Nas hipóteses de desligamento, da suspensão temporária na participação 

do setor, da revogação da norma de procedimentos gerais ou desta Resolução, o 

participante continuará em teletrabalho até que seja notificado. 

 

Parágrafo único: A notificação de que trata o caput definirá prazo, que não poderá 

ser inferior a dez dias, para que o participante volte a se submeter ao regime 

presencial, com controle de frequência. 

 

Art. 46. O IFBA disponibilizará ao Órgão Central Sipec informações atualizadas, no 

mínimo semanalmente, registradas no sistema informatizado, bem como os 

relatórios de acompanhamento de que trata a IN SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020. 

 

§1º Deverão ser divulgadas, em sítio eletrônico, pelas unidades as seguintes 

informações: 

I- relação dos participantes do teletrabalho, discriminados por unidade;  

II-  entregas acordadas, e 

III- acompanhamento das entregas de cada unidade. 

§2º Apenas serão divulgadas informações não sigilosas, com base nas regras de 

transparência de informações e de dados previstas em legislação. 

 

SEÇÃO III 

DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO 

 

Art. 47. O teletrabalho abrangerá as atividades cujas características permitam a 

mensuração da produtividade e dos resultados por setor e por cada participante em 

suas entregas, através do estabelecimento de indicadores de desempenho. 

 

§1º Em atendimento ao disposto no art. 6º do Decreto nº 1.590/1995, os indicadores 

setoriais serão acompanhados por meio do Relatório de Acompanhamento 

trimestral, devendo  ser apresentado um relatório acumulado e consolidado. 
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Art. 48. Conforme art. 15 da IN SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020, decorridos seis 

meses do início da implantação do teletrabalho na unidade, o dirigente elaborará um 

relatório gerencial contendo: 

I-O grau de comprometimento dos participantes; 

II-A efetividade no alcance de metas e de resultados;  

III-Os benefícios e prejuízos para a unidade; 

IV-As facilidades e dificuldades verificadas na implantação e utilização do sistema 

eletrônico, e 

V-A   conveniência   e   a   oportunidade   na   manutenção   do   teletrabalho, 

fundamentada em critérios técnicos e considerando o interesse da Administração. 

 

§1º O relatório a que se refere o caput será submetido à manifestação técnica das 

Diretorias Sistêmicas ou equivalentes em nível hierárquico, das Coordenações dos 

setores (ou equivalentes em nível hierárquico), da área de gestão de pessoas 

(conforme a estrutura da unidade) e da área responsável pelo acompanhamento de 

resultados institucionais, se houver. 

§2º As manifestações técnicas de que tratam o §1º poderão indicar a necessidade 

de manutenção, revisão e reformulação da portaria de diretrizes institucionais ou 

locais para implantar melhorias, corrigir eventuais falhas ou disfunções identificadas 

no teletrabalho. 

§3º Em relação ao sistema eletrônico de acompanhamento do teletrabalho, o 

relatório deverá apontar se há necessidade de revisar a parametrização, implantar 

melhorias, corrigir eventuais falhas ou disfunções identificadas. 

§4º O relatório gerencial não poderá divulgar informações sigilosas ou pessoais, 

bem como aquelas que tenham seu acesso restrito por determinação legal. 

 

Art. 49. Com a finalidade de conhecer os benefícios e resultados advindos da 

implementação de teletrabalho, as unidades deverão elaborar, a partir de 2023, 

relatório gerencial anual contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

I- de natureza quantitativa, para análise estatística dos resultados alcançados: 

a. total de participantes e percentual em relação ao quadro de pessoal; 

b. variação de gastos como: energia, água, telefonia, auxílio transporte, quando 

houver, em valores absolutos e percentuais. 
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b. variação de produtividade, quando houver, em valores absolutos e 

percentuais; 

c. variação do total de agentes públicos por unidade após adesão ao 

teletrabalho; 

d. variação no absenteísmo, em valores absolutos e percentuais; e 

e. variação na rotatividade da força de trabalho, em valores absolutos e 

percentuais. 

II- de natureza qualitativa, para análise gerencial dos resultados alcançados: 

a. melhoria na qualidade dos produtos ou serviços entregues; 

b. dificuldades enfrentadas; 

c. boas práticas implementadas; 

d. sugestões de aperfeiçoamento desta Resolução quando houver. 

 

Parágrafo único: Cada Unidade providenciará o encaminhamento via SEI à DGP 

do relatório de que trata o caput para que seja compilado e entregue ao Gabinete 

para posterior encaminhamento ao órgão central do Sipec, para fins de informações 

gerenciais, anualmente, até 30 de novembro, conforme parágrafo único do art. 17 

da IN SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020. 

 

Art. 50. O programa de gestão e os indicadores poderão ser revistos, a fim de 

realizar ajustes, correções, inclusões e exclusões que permitam aperfeiçoar o 

trabalho desenvolvido, aprimorar o acompanhamento de desempenho e refletir com 

lisura a execução das atividades realizadas no teletrabalho. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 51. Constituem atribuições e responsabilidades do participante do teletrabalho: 

I- assinar Termo de Ciência e Responsabilidade; 

II- cumprir o estabelecido no programa de gestão e no respectivo Plano de 

Trabalho; 
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III- atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua 

presença for necessária e houver interesse da Administração Pública, mediante 

convocação. 

IV- manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, 

permanentemente atualizados e ativos, sendo necessária a indicação e divulgação 

do contato individual institucional  

V- consultar diariamente seu e-mail institucional e demais  meios de comunicação 

institucional, conforme art 22 IN 65/2020 SGP/SEDGG/ME; 

VI- permanecer em disponibilidade constante para contato por telefonia fixa ou 

móvel pelo período acordado com a chefia, não podendo extrapolar o horário de 

funcionamento da unidade, tampouco a carga horária diária, conforme art 22, VI da 

IN 65/2020 SGP/SEDGG/ME ; 

VII- manter o chefe imediato informado, de forma periódica e sempre que 

demandado, por meio de mensagem de e-mail institucional, ou outra forma de 

comunicação previamente acordada, acerca da evolução do trabalho, bem como 

indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o 

seu andamento; 

VIII- comunicar ao chefe imediato a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros 

impedimentos para eventual adequação das metas e prazos ou possível 

redistribuição do trabalho; 

IX- zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às 

normas internas e externas de segurança da informação; 

X- retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando 

necessários à realização das atividades, observando os procedimentos 

relacionados à segurança da informação e à guarda documental, constantes de 

regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de recebimento e 

responsabilidade; 

XI- providenciar e manter, sem qualquer espécie de ajuda de custo, ambiente de 

trabalho em condições adequadas e favoráveis à execução das atividades à 

distância, especialmente com relação à ergonomia, à limpeza, à iluminação e ao 

ruído; 

XII- providenciar, sem qualquer ajuda de custo, equipamentos informatizados como 

hardwares e softwares que possibilitem acesso aos sistemas e à completa 
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execução das atividades, mantendo o sistema antivírus atualizado, garantindo a 

segurança da informação; 

XIII- providenciar, sem qualquer espécie de ajuda de custo, acesso à internet banda 

larga, cujo desempenho e estabilidade seja suficiente para a realização a distância 

das tarefas contidas no programa de gestão e combinadas com a chefia imediata; 

XIV- reunir-se presencialmente ou virtualmente com a chefia imediata para 

acompanhamento do andamento das tarefas executadas, apresentação dos 

resultados parciais e finais sempre que demandado, e 

XV- atender aos procedimentos relativos à Política de Segurança Institucional e ao 

Sistema de Gestão de Segurança Institucional, a LGPD, bem como à classificação 

da informação quanto à confidencialidade, observando os requisitos de 

configuração de segurança mínimos estabelecidos pela área de tecnologia de 

informação do IFBA. 

 

§1º Na hipótese do descumprimento das atribuições e responsabilidades, o servidor 

deverá prestar à chefia imediata justificativas sobre os motivos que deram causa à 

situação. 

§2º Não acolhidas as justificativas a que se refere o parágrafo anterior, o servidor 

não terá o correspondente registro de frequência proporcional ao tempo de trabalho 

a distância, acarretando na adoção de faltas, atrasos ou saídas antecipadas, 

conforme cada situação. Neste caso, caberá à chefia imediata a indicação, 

conforme instruções da área de gestão de pessoas da unidade. 

§3º O não atendimento dos deveres dispostos neste artigo, assim como a não 

observação das proibições do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990, sujeitam o servidor 

participante às penalidades dispostas no art. 127 da referida Lei. 

§4º A critério do dirigente da unidade e de disponibilidade institucional, poderá ser 

autorizada a retirada provisória de equipamentos tecnológicos das dependências 

físicas da instituição pelo participante em teletrabalho, mediante assinatura 

eletrônica prévia de Termo de Responsabilidade pelo participante, que, por razões 

diversas, incorrerem em uma situação temporária de indisponibilidade de seus 

equipamentos tecnológicos necessários para a adequada prestação das atividades 

a serem desempenhadas. 
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Art. 52. Compete à chefia imediata: 

I– acompanhar a qualidade e a adaptação dos participantes do teletrabalho; 

II– manter contato permanente com os participantes do teletrabalho para repassar 

instruções de serviço e manifestar considerações sobre sua atuação; 

III– aferir o cumprimento das metas estabelecidas, bem como avaliar a qualidade 

das entregas, efetuando os relatórios no prazos instituídos nesta resolução; 

IV– registrar a evolução das atividades do teletrabalho nos relatórios periódicos; 

V– definir, em conjunto com o servidor participante, os trabalhos que serão 

realizados e os respectivos prazos para conclusão; 

VI– acompanhar, de forma sistemática, contínua e periódica, o trabalho presencial e 

a distância realizado pelo servidor; 

VII– avaliar a realização dos trabalhos quanto ao cumprimento dos prazos; 

VIII– dar ciência à Direção Geral sobre a evolução do teletrabalho, dificuldades 

encontradas e quaisquer outras situações ocorridas, para fins de consolidação do 

Relatório de Acompanhamento trimestral; 

IX– elaborar o cronograma de reuniões mensais para avaliação de desempenho e 

eventual revisão ou ajustes das metas, se necessário; 

X– manter contato permanente com a área de Gestão de Pessoas a fim de 

assegurar o regular cumprimento dos requisitos de habilitação do servidor 

participante; 

XI– propor desligamento de ofício nas hipóteses previstas nesta Resolução e na IN 

65/2020 SGP/SEDGG/ME; 

XII-– dar ciência aos servidores participantes sob sua responsabilidade de qualquer 

alteração no programa de gestão ou nas metas estabelecidas; 

XIII– dar ciência ao Diretor da unidade sobre a evolução dos trabalhos, dificuldades 

encontradas e outras ocorrências que possam impactar o andamento das 

atividades; 

XIV– propor, com a devida fundamentação, a interrupção do teletrabalho para o 

servidor participante, e 

XV– propor à Direção da unidade, com a devida fundamentação, a suspensão 

temporária do teletrabalho para setor sob sua responsabilidade. 

 

Art. 53. Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas: 
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I - Processar os fluxos e orientações gerais, quando couber, relativos ao Programa 

de Gestão na modalidade Teletrabalho no âmbito do IFBA; 

II - Orientar a DGTI quanto aos ajustes necessários em sistemas informatizados, 

quando couber, para regularização do servidor participante, seja no momento de 

autorização da adesão ou na efetivação do desligamento, e 

III - Receber notificação da chefia imediata do servidor participante sobre qualquer 

alteração funcional do servidor que incorra em vedações quanto à participação no 

Programa de Gestão, conforme proibições previstas nesta Resolução e/ou na IN 

65/2020SGP/SEDGG/ME. 

 

Art. 54. Compete à Direção da Unidade, com o auxílio de sua unidade de Gestão de 

Pessoas:   

I– produzir trimestralmente relatório de acompanhamento consolidado referente aos  

setores integrantes, contendo avaliação dos efeitos e resultados alcançados em 

cada unidade; 

II– analisar resultados por coordenação e consolidá-los; 

III– supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento 

de metas e resultados junto aos Coordenadores; 

IV– controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas para cada setor; 

V– colaborar com a coordenação responsável pelo acompanhamento de resultados 

para melhor execução do teletrabalho; 

VI– apreciar os pedidos de adesão, de desligamento a pedido e de desligamento de 

ofício encaminhado pela chefia imediata do servidor participante; 

VII– analisar a suspensão temporária do teletrabalho pela chefia imediata dos 

setores participantes; 

VIII– propor a suspensão temporária ou definitiva da participação do setor e/ou do 

servidor participante, conforme hipóteses previstas nesta Resolução; 

IX– controlar e analisar os resultados obtidos em face das metas fixadas para sua 

unidade;  

X– supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento 

de metas e resultados; 

XI– colaborar com a Comissão responsável pelo acompanhamento de resultados 

institucionais para melhor execução do teletrabalho; 
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XII– rever o ato próprio emitido com base nos relatórios gerenciais realizando a 

suspensão, alteração ou revogação; 

XIII– propor desligamento de ofício nas hipóteses previstas nesta Resolução e na IN 

65/2020 SGP/SEDGG/ME; 

XIV– emitir Portaria individual de autorização da adesão do servidor participante e 

eventual desligamento do teletrabalho; 

XV– dar ampla divulgação do teletrabalho aos servidores participantes lotados na 

unidade sob sua responsabilidade; 

XVI– analisar resultados consolidados no âmbito da unidade; 

XVII– decidir sobre a suspensão, alteração ou revogação do programa de trabalho 

com base no relatório de acompanhamento; 

XVIII– decidir sobre a suspensão temporária ou definitiva da participação do setor 

e/ou servidor participante proposto, conforme hipóteses previstas nesta Resolução, 

XIX– manter disponível e atualizado no site do IFBA a relação dos servidores em 

teletrabalho. 

 

CAPÍTULO V 

COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

 

Art. 55. A fim de elaborar políticas e diretrizes atinentes à priorização da saúde, 

segurança e qualidade de vida no trabalho dos servidores(as) que aderirem ao 

Programa de Gestão no âmbito do IFBA, sugere a adaptação das políticas 

existentes no IFBA ao atendimento ao PGD.  

   

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 56. No caso de descumprimento de prazos, metas, entrega de atividades, 

ausência em reuniões, atendimento de convocações ou quebra dos termos 

estabelecidos nesta Resolução, o participante deverá prestar justificativas à chefia 

imediata sobre os respectivos motivos que deram causa à situação. 
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§1º Na hipótese de descumprimento de prazo, acolhidas as justificativas, ficará a 

critério da chefia imediata a autorização para a prorrogação excepcional e a fixação 

de novo prazo para conclusão dos trabalhos ou atividades combinadas. 

§2º Caso as justificativas não sejam apresentadas, acolhidas ou que o prazo de 

prorrogação seja descumprido, o servidor não terá o registro de frequência do 

teletrabalho referente: 

I- aos dias ou horas que ultrapassarem o prazo final fixado. 

II- aos dias ou horas referentes a entrega de atividade não realizada quando as 

justificativas não forem realizadas ou não forem aceitas. 

III- ao dia de não atendimento da convocação para comparecimento presencial ou 

de não participação em reunião ou videoconferência. 

§3º A ausência a que se refere o parágrafo anterior configura falta nos termos da 

Instrução Normativa MPDG/SGP nº 2, de 2018, e poderá acarretar inassiduidade 

habitual ou abandono de cargo conforme arts. 138 e 139 da Lei nº 8.112/1990. 

§4º O descumprimento do prazo mencionado neste artigo deve ser registrado no 

processo eletrônico do servidor participante e no assentamento funcional e 

considerado pela chefia imediata para fins de avaliação de desempenho profissional 

do servidor. 

 

Art. 58. A alteração superveniente do programa de gestão não enseja o dever de 

assinatura de novo termo de ciência e responsabilidade pelo participante, bastando 

sua notificação quanto ao teor da alteração por meio do e-mail institucional e/ou via 

Suap. 

 

Art. 59. O dirigente da unidade deverá providenciar instrução de processo eletrônico 

relativo à realização do teletrabalho na unidade nos termos do art. 46, §1º cumulado 

com art. 53 desta Resolução, o qual contemplará todos os relatórios de 

acompanhamento trimestral da unidade devidamente preenchidos pelos 

responsáveis. 

 

Art. 60. Os casos omissos serão dirimidos, em última instância, pela autoridade 

máxima do IFBA, ouvida a Comissão Permanente Local do Programa de Gestão, 



31 
 

Programa de Gestão na Modalidade de Teletrabalho  
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

quando aplicável, devendo ser inicialmente analisada pela Direção Geral de cada 

unidade. 

 

Parágrafo único: A Diretoria de Gestão de Pessoas  poderá ser consultada, para 

emissão de parecer opinativo para decisão final da autoridade máxima do IFBA. 

 

Art. 61. A Diretoria de Gestão de Pessoas poderá emitir atos complementares, além 

dos previstos nesta Resolução, para garantir a plena implantação do teletrabalho do 

IFBA ou tendo como objetivo dirimir eventuais dúvidas. 

 

Art. 62. Das decisões administrativas decorrentes da aplicação desta Resolução, 

caberá sempre Recurso Hierárquico nos termos da Lei 9.874/92, sem prejuízo da 

apreciação e deliberação da matéria pela autoridade máxima da entidade. 

 

Art. 63.  Esta Resolução está pautada na IN SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020 e na 

Portaria MEC nº 267, de 2021, que autoriza a implementação pelas unidades do 

Ministério da Educação e em suas entidades vinculadas. Qualquer alteração ou 

atualização desses instrumentos ensejará a revisão na mesma medida das 

alterações. 



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FE

 

 
 
 

EDITAL
 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO
MODALIDADE

 
 

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no
Decreto nº 1.590, de 10 agosto de 1995, na Instrução Normativa ME nº 65, de 30 de julho de 2020,
na Portaria MEC nº 267, de 30 de abril de 2021, e na Resolução do Consup do IFBA nº 
de abril de 2022, resolve tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento de atividades 
nas modalidades de teletrabalho. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 

1.1 O presente Edital tem por objetivo tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento
de atividades nas modalidades de teletrabalho parcial e integral, durante o período de seis meses
que compreende a fase de ambientação
trabalho realizado de forma remota, fora da dependências do órgão, mediante
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como
trabalho externo. 

 
1.2 A fase de ambientação compreenderá
de Gestão, contados a partir do primeiro dia 

 
2. DOS REGIMES DE EXECUÇÃO
 

2.1 Regime de execução parcial:
participante restringe-se a um cronograma
exclusivamente nos dias em que a 

 
2.2 Regime de execução integral:
participante compreende a totalidade
frequência. 
 
2.3 A metodologia da execução da carga horária presencial do servidor em regime de execução
parcial será definida com a chefia imediata

 
3. DOS REQUISITOS 

3.1 Para fins de participação neste Processo Seletivo é imprescindível o 
Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e a
Resolução do Consup 53, de 27 de abril de 2022.

3.2 Poderão participar do programa
Resolução do Consup 53, de 27 de abril de 2022.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

ANEXO – B 
EDITAL Nº X, DE X DE ABRIL DE 2022 

INSCRIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO
MODALIDADE TELETRABALHO 

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de suas
o o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no

Decreto nº 1.590, de 10 agosto de 1995, na Instrução Normativa ME nº 65, de 30 de julho de 2020,
na Portaria MEC nº 267, de 30 de abril de 2021, e na Resolução do Consup do IFBA nº 

tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento de atividades 

PRELIMINARES 

O presente Edital tem por objetivo tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento
ividades nas modalidades de teletrabalho parcial e integral, durante o período de seis meses

ambientação do programa de gestão, considerando teletrabalho
trabalho realizado de forma remota, fora da dependências do órgão, mediante
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como

compreenderá os seis primeiros meses da implantação
a partir do primeiro dia de sua execução. 

EXECUÇÃO DO TELETRABALHO 

parcial: quando a forma de teletrabalho a que
cronograma específico, dispensado do controle
 atividade laboral seja executada remotamente.

integral: quando a forma de teletrabalho a que
totalidade da sua jornada de trabalho, dispensado

da execução da carga horária presencial do servidor em regime de execução
chefia imediata antes da assinatura do termo de responsabilidade.

Para fins de participação neste Processo Seletivo é imprescindível o conhecimento do teor da
Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e a

53, de 27 de abril de 2022. 

programa todos aqueles previstos no rol elencado
53, de 27 de abril de 2022. 

 

GESTÃO NA 

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no uso de suas 
o o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no 

Decreto nº 1.590, de 10 agosto de 1995, na Instrução Normativa ME nº 65, de 30 de julho de 2020, 
na Portaria MEC nº 267, de 30 de abril de 2021, e na Resolução do Consup do IFBA nº 53, de 27 

tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento de atividades 

O presente Edital tem por objetivo tornar público o processo seletivo para o desenvolvimento 
ividades nas modalidades de teletrabalho parcial e integral, durante o período de seis meses 

considerando teletrabalho o 
trabalho realizado de forma remota, fora da dependências do órgão, mediante a utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 

implantação do Programa 

que está submetido o 
controle de frequência 

atividade laboral seja executada remotamente. 

que está submetido o 
dispensado do controle de 

da execução da carga horária presencial do servidor em regime de execução 
responsabilidade. 

conhecimento do teor da 
Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e a 

elencado no Art 3 da 
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3.3 É vedada a participação neste

a) cuja presença física seja obrigatória
b) quando a ausência reduz a capacidade do

3.4 É obrigatória a participação 
“Noções Básicas do Trabalho Remoto”, oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de
disponível para acesso em https://www.escolavirtual.gov.br/curso/293

3.5 Os ocupantes de CD, FG e FCC participantes do
deverão participar, além do curso elencado no item 3.4, do curso “Gestão de Equipes em Trabalho
Remoto”, oferecido gratuitamente pela Es
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334

3.6 Os certificados de participação nos cursos indicados nos itens 3.4 e 3.5, deverão ser anexados
ao Processo SEI que ensejará a 
Programa de Gestão, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da execução do Programa
de Gestão na Modalidade Teletrabalho.

3.7. Para participar do Programa de Gestã
seguintes conhecimentos técnicos 

I - Operação de computador e/ou
incluindo para atendimento aos públicos

II - Utilização do Sistema Unificado
institucionais relacionados à sua área

III - Utilização do e-mail institucional
lotação e conhecimento técnico inerente

 
4. DA INFRAESTRUTURA 
PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 Quando estiver em teletrabalho, caberá ao participante pro
tecnológicas necessárias, mediante
ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão com a internet, à energia
elétrica e ao telefone, entre outras des

4.2 Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento por parte da instituição quanto aos gastos para
montagem e manutenção da infraestrutura necessária ao desempenho das atividades inerentes ao
Programa de Gestão do Teletrabalho.

 
5. DAS VAGAS 

 
5.1. O quantitativo de vagas e o regime de execução das atividades
acordo com as atividades desenvolvidas pelo setor, e em consonância ao quantitativo de servidores
nestes lotados. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

neste Processo Seletivo do servidor: 

obrigatória em todas as atividades; ou 
capacidade do setor no atendimento ao público. 

 dos candidatos no participar do seguinte curso
“Noções Básicas do Trabalho Remoto”, oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de

//www.escolavirtual.gov.br/curso/293; 

Os ocupantes de CD, FG e FCC participantes do Programa de Gestão
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 e disponível para acesso em
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334; 

ão nos cursos indicados nos itens 3.4 e 3.5, deverão ser anexados
 emissão da Portaria que formaliza a adesão

no prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da execução do Programa
Teletrabalho. 

. Para participar do Programa de Gestão na Modalidade Teletrabalho serão requerido ainda os
 do participante: 

computador e/ou notebook, bem como operação de telefone
públicos interno e externo; 

ficado de Administração Pública (SUAP) 
área de atuação; 

institucional e outras ferramentas tecnológicas utilizadas
inerente à realização das atividades do setor. 

 MÍNIMA NECESSÁRIA AO INTERESSADO

Quando estiver em teletrabalho, caberá ao participante providenciar as estruturas físicas e
mediante a utilização de equipamentos e mobiliários

ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão com a internet, à energia
despesas decorrentes do exercício de suas atribuições.

Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento por parte da instituição quanto aos gastos para
montagem e manutenção da infraestrutura necessária ao desempenho das atividades inerentes ao

Teletrabalho. 

O quantitativo de vagas e o regime de execução das atividades foram dimensionados 
acordo com as atividades desenvolvidas pelo setor, e em consonância ao quantitativo de servidores

 

 

curso de formação: 
“Noções Básicas do Trabalho Remoto”, oferecido gratuitamente pela Escola Virtual de Governo e 

Gestão do Teletrabalho 
deverão participar, além do curso elencado no item 3.4, do curso “Gestão de Equipes em Trabalho 

cola Virtual de Governo e disponível para acesso em 

ão nos cursos indicados nos itens 3.4 e 3.5, deverão ser anexados 
adesão do servidor ao 

no prazo de 60 (sessenta) dias contados do início da execução do Programa 

o na Modalidade Teletrabalho serão requerido ainda os 

telefone fixo e/ou móvel, 

 e demais sistemas 

utilizadas pelo setor de 

INTERESSADO NA 

videnciar as estruturas físicas e 
mobiliários adequados e 

ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à conexão com a internet, à energia 
atribuições. 

Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento por parte da instituição quanto aos gastos para 
montagem e manutenção da infraestrutura necessária ao desempenho das atividades inerentes ao 

foram dimensionados de 
acordo com as atividades desenvolvidas pelo setor, e em consonância ao quantitativo de servidores 
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5.2. O quadro de vagas relacionado
G. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 
 

6.1 O processo de inscrição ocorrerá inicialmente

6.2. Somente serão aceitas inscrições
constante neste edital. 

6.3.O servidor deve realizar sua inscrição no campo correspondente do Sistema Unificado de
Administração Pública - SUAP, preenchendo o requerimento de inscrição para participação no
Programa de Gestão, momento em que declarará que aceita os t
e-mail automático de confirmação no endereço

6.4 O servidor deve indicar para qual vaga deseja concorrer dentro do seu setor de exercício, sob
pena de indeferimento da inscrição.

6.5 Constitui responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados no
formulário de inscrição. A Comissão
responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto ou incompleto do
formulário de inscrição, nem pela ausência de documentos ou pela inscrição não efetivada por
motivos de ordem técnica, falhas
comunicação que impossibilitem a

6.6 Em caso de indeferimento da
apresentado através do e-mail 
clppdgxxxxx@ifba.edu.br, conforme

6.7 O servidor somente poderá se candidatar à vaga para um único grupo de atividades, em
de execução parcial ou integral, conforme as

6.8 O candidato deverá anexar o comprovante

6.9 Após o preenchimento do requerimento de inscrição para participação no Programa de
a inscrição do servidor será remetida à chefia imediata a qual encontra
para fase de seleção mediante verificação

 

7. DA SELEÇÃO E HABILITAÇÃO

7.1. A seleção consiste na verificação
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

a) Conhecimento técnico nas atividades

b) Capacidade de organização e autodisciplina;

c) Capacidade de cumprimento das

d) Atuação tempestiva; 

e) Capacidade de interação com a equipe;
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do com os grupos de atividades encontra-se disponível

ocorrerá inicialmente no período de X a X de 2022.

inscrições realizadas dentro do prazo definido

6.3.O servidor deve realizar sua inscrição no campo correspondente do Sistema Unificado de
SUAP, preenchendo o requerimento de inscrição para participação no

Programa de Gestão, momento em que declarará que aceita os termos do edital, recebendo ao fim
automático de confirmação no endereço eletrônico cadastrado. 

O servidor deve indicar para qual vaga deseja concorrer dentro do seu setor de exercício, sob
inscrição. 

sabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados no
Comissão Local Permanente do Programa de

responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto ou incompleto do
ário de inscrição, nem pela ausência de documentos ou pela inscrição não efetivada por

falhas de comunicação ou de congestionamento
a transferência dos dados. 

da inscrição, caberá recurso em até 01 (um)
 da Comissão Local Permanente do Programa

conforme formulário do Anexo E. 

idor somente poderá se candidatar à vaga para um único grupo de atividades, em
ou integral, conforme as necessidades do setor, de acordo com

comprovante de participação em comissões inst

Após o preenchimento do requerimento de inscrição para participação no Programa de
a inscrição do servidor será remetida à chefia imediata a qual encontra-se vinculado no

mediante verificação de habilitação e classificação. 

HABILITAÇÃO 

verificação da compatibilidade entre as atividades
desempenhadas e o conhecimento técnico dos interessados, e deverá ser feita pela chefia imediata,

o a partir de critérios técnicos objetivos, que são:

nas atividades a serem realizadas; 

autodisciplina; 

das atividades nos prazos acordados; 

equipe; 

 

disponível no Anexo 

de 2022. 

definido em cronograma 

6.3.O servidor deve realizar sua inscrição no campo correspondente do Sistema Unificado de 
SUAP, preenchendo o requerimento de inscrição para participação no 

ermos do edital, recebendo ao fim 

O servidor deve indicar para qual vaga deseja concorrer dentro do seu setor de exercício, sob 

sabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados no 
de Gestão não se 

responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto ou incompleto do 
ário de inscrição, nem pela ausência de documentos ou pela inscrição não efetivada por 

congestionamento de linhas de 

(um) dia útil, a ser 
Programa de Gestão 

idor somente poderá se candidatar à vaga para um único grupo de atividades, em regime 
com o  Anexo H. 

institucionais. 

Após o preenchimento do requerimento de inscrição para participação no Programa de Gestão, 
se vinculado no SUAP, 

atividades a serem 
desempenhadas e o conhecimento técnico dos interessados, e deverá ser feita pela chefia imediata, 

objetivos, que são: 
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f) Orientação para resultados; 

g) Capacidade colaborativa; 

h) Abertura para utilização de novas

i) Possuir curso de capacitação em 

j) Proatividade na resolução de problemas;

l) Capacidade de autogerenciamento

m) Participação em comissões institucionais

7.1.1. As habilidades previstas no 
conforme Tabela de Verificação de

7.1.2. O candidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos 7
dos 12 critérios técnicos listados no item 7.1, sendo selecionado, quando da limitação de vagas, o
servidor que obtiver o maior número de

7.1.3. Após a fase de habilitação,
aprovados, conforme número de habilitações.

7.1.4 A chefia imediata deverá justificar
a vaga, fundamentando sua decisão.

7.1.5. Na hipótese de haver limitação de vagas para adesão ao Programa na unidade, 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 ha
observará, dentre outros, os de priorização dos participantes previstos na Resolução CONSUP 
de 27 de abril de 2022. 

7.2. Conforme disposto no Item
prioridades previstos na Resolução Consup,

 
I. Com mobilidade reduzida, nos

 
II. Gestantes e lactantes, durante
meses, conforme recomendação da Organização Mundial

 
III. Com melhor resultado no último

 
IV. Com horário especial, nos termos
de 1990; 

 
V. Com maior tempo de exercício

 
VI. Com vínculo efetivo. 

 
VII. Que, na condição de pais, mães,
filhos menores de 5 anos de idade sob sua

 
7.3. A partir da Avaliação da chefia imediata, que verificará a habilitação do servidor quanto aos
critérios técnicos estabelecidos, o sistema irá gerar uma ordem de classificação dos servidores
interessados em participar do Programa de Gestão, ensejando assim o resultado preliminar do
presente certame. 
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novas tecnologias; 

 área correlata às atividades a que está concorrendo;

problemas; 

autogerenciamento do tempo; 

institucionais nos últimos 12 meses 

 item 7.1 serão verificadas exclusivamente pela
Verificação de Habilidades disposto no Anexo D. 

ndidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos 7
dos 12 critérios técnicos listados no item 7.1, sendo selecionado, quando da limitação de vagas, o

número de habilitações. 

ilitação, deverá ser elaborada lista de classificação
habilitações. 

justificar de forma motivada caso o servidor não
decisão. 

hipótese de haver limitação de vagas para adesão ao Programa na unidade, 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, dentre outros, os de priorização dos participantes previstos na Resolução CONSUP 

Item 7.1.5, em caso de empate, serão utilizados
Resolução Consup, nesta ordem: 

nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro

durante o período de gestação e de amamentação
conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

último processo de avaliação de desempenho individual;

termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112,

exercício na unidade; 

mães, padrastos ou madrastas, ou responsável
sob sua guarda legal; 

A partir da Avaliação da chefia imediata, que verificará a habilitação do servidor quanto aos
idos, o sistema irá gerar uma ordem de classificação dos servidores

interessados em participar do Programa de Gestão, ensejando assim o resultado preliminar do

 

concorrendo; 

pela chefia imediata, 

ndidato será aprovado se considerado habilitado pela chefia imediata, em pelo menos 7 
dos 12 critérios técnicos listados no item 7.1, sendo selecionado, quando da limitação de vagas, o 

classificação de servidores 

não seja aprovado para 

hipótese de haver limitação de vagas para adesão ao Programa na unidade, sempre que o 
total de candidatos interessados, e habilitados conforme os critérios técnicos excederem o total de 

bilitados, a chefia imediata 
observará, dentre outros, os de priorização dos participantes previstos na Resolução CONSUP 53, 

utilizados os critérios de 

dezembro de 2000; 

amamentação até a idade de 24 

individual; 

8.112, de 11 de dezembro 

responsável legal que possuam 

A partir da Avaliação da chefia imediata, que verificará a habilitação do servidor quanto aos 
idos, o sistema irá gerar uma ordem de classificação dos servidores 

interessados em participar do Programa de Gestão, ensejando assim o resultado preliminar do 
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8. DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado preliminar será 
Teletrabalho no sítio eletrônico oficial do

8.2. O servidor poderá entrar com pedido de recurso sobre o resultado do processo seletivo, no
prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do
formulário do Anexo E. 

 
8.3. O pedido de recurso poderá ser

 
8.4. Após a publicação do resultado fina
convocado o próximo da lista. 

 
8.5. A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o programa de
gestão, que somente se dará após a publicação da portaria de alteração do r
Boletim Interno de Pessoal. 

 
9. DO PLANO DE TRABALHO

 
9.1. O desempenho do servidor será
entregas previamente acordadas. 

 
9.2. As atividades semanais propostas
horas da jornada semanal de trabalho
 
9.3. O servidor será responsável pela abertura do seu Plano de Trabalho no Programa de Gestão
no módulo do SUAP, devendo selecionar o Grupo de Atividades no sistema,
prévia da chefia imediata. 

 
9.4. As metas serão calculadas em horas para cada atividade, em cada faixa de complexidade, e

apresentadas conforme a tabela de 

de 27 de abril de 2022. 

 
9.5. A apresentação do plano à che

antes da data de início da execução do Plano de

 
9.6. No plano de trabalho encaminhado pelo servidor, através do SU

atividades individualmente em até 

 

9.7. As atividades desenvolvidas pelo servidor serão aquelas atinentes ao seu setor de exercício e

em consonância com a Tabela de Atividades constantes no 

27 de abril de 2022, sem prejuízo da participação em viagens e/ou forças

de emergências designadas no interesse da

força maior.  
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 divulgado na página específica do Programa
ficial do IFBA, conforme a unidade: Campus/Reitoria.

O servidor poderá entrar com pedido de recurso sobre o resultado do processo seletivo, no
prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do resultado da seleção para o e

ser acompanhado de documentos necessários à

Após a publicação do resultado final, caso haja a desistência do candidato selecionado, será

A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o programa de
gestão, que somente se dará após a publicação da portaria de alteração do regime de trabalho no

TRABALHO E DAS METAS DE DESEMPENHO 

será acompanhado por sua chefia imediata, para

propostas no Plano de Trabalho não poderão superar
trabalho do participante no Programa de Gestão do

servidor será responsável pela abertura do seu Plano de Trabalho no Programa de Gestão
o SUAP, devendo selecionar o Grupo de Atividades no sistema, mediante

As metas serão calculadas em horas para cada atividade, em cada faixa de complexidade, e

 atividades constante do Anexo I, da Resolução

A apresentação do plano à chefia imediata, pelo servidor, deverá ocorrer em até 3 dias úteis

execução do Plano de Trabalho. 

No plano de trabalho encaminhado pelo servidor, através do SUAP, a chefia deve autorizar as

 02 (dois) dias úteis, a contar do envio. 

As atividades desenvolvidas pelo servidor serão aquelas atinentes ao seu setor de exercício e

em consonância com a Tabela de Atividades constantes no Anexo I da Resolução CONSUP 

, sem prejuízo da participação em viagens e/ou forças-tarefas para atendimento 

interesse da administração, respeitando eventuais

 

Programa de Gestão do 
a unidade: Campus/Reitoria. 

O servidor poderá entrar com pedido de recurso sobre o resultado do processo seletivo, no 
resultado da seleção para o e-mail: , conforme 

à fundamentação. 

l, caso haja a desistência do candidato selecionado, será 

A classificação dentro das vagas ofertadas não habilita o servidor a executar o programa de 
egime de trabalho no 

para mensuração das 

superar o quantitativo de 
do Teletrabalho. 

servidor será responsável pela abertura do seu Plano de Trabalho no Programa de Gestão constante 
mediante acordo e validação 

As metas serão calculadas em horas para cada atividade, em cada faixa de complexidade, e 

Resolução CONSUP nº 53, 

fia imediata, pelo servidor, deverá ocorrer em até 3 dias úteis 

fia deve autorizar as 

As atividades desenvolvidas pelo servidor serão aquelas atinentes ao seu setor de exercício e 

I da Resolução CONSUP 53, de 

tarefas para atendimento 

eventuais limitações por 



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FE

 

 

 

9.8. É de inteira responsabilidade da ch

Trabalho, principalmente no que tange às tarefas e atividades acordadas entre ambos para serem 

realizadas em teletrabalho, podendo,

necessário. 

9.9. A chefia imediata poderá rede

hipótese de surgimento de demanda

 
9.10. O registro de entrega para cada
úteis após a data prevista para sua 

 
9.11. O plano de trabalho deverá

fundamentada da chefia imediata, em até 40 (quarenta) dias, quanto ao atingimento ou n

metas estipuladas. 

 
9.12. A aferição que trata o caput deve ser registrada em um valor que varia de 0 (zero) a 10 (dez),

onde 0 (zero) é a menor nota e 10 (dez)

 
9.13. Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela che

igual ou superior a 5 (cinco). 

 
9.14. As entregas, cuja nota atribuída pela che

propostas no próximo plano de trabalho.

 
10. DAS ATRIBUIÇÕES 
PROGRAMA DE GESTÃO 

10.1 É responsabilidade dos participantes do Programa de Gestão do Teletrabalho, em qualquer de
suas modalidades: 

10.1.1 cumprir as atividades estabelecidas
chefia imediata; 

10.1.2 registrar as entregas referentes

10.1.3 manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, ativos e disponí
do horário de trabalho e permanente

10.1.4 consultar diariamente o e-mail
do setor de exercício; 

10.1.5 consultar diariamente os sistemas

10.1.6 permanecer em disponibilidade
chefias, respeitada a carga horária semanal

10.1.7 manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da
evolução do trabalho, bem como indicar eventual di

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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É de inteira responsabilidade da chefia imediata do servidor a aceitaç

principalmente no que tange às tarefas e atividades acordadas entre ambos para serem 

podendo, inclusive, adicionar e/ou excluir atividades,

a imediata poderá redefinir as atividades do participante por necessidade do serviço,

de demanda prioritária que não tenha sido previamente 

cada atividade autorizada deverá ser realizado
 conclusão. 

deverá prever a aferição das entregas realizadas,

fia imediata, em até 40 (quarenta) dias, quanto ao atingimento ou n

A aferição que trata o caput deve ser registrada em um valor que varia de 0 (zero) a 10 (dez),

10 (dez) a maior nota. 

Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela che

As entregas, cuja nota atribuída pela chefia imediata seja inferior a 5(cinco), dever

trabalho. 

 E RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE

cipantes do Programa de Gestão do Teletrabalho, em qualquer de

estabelecidas no plano de trabalho elaborado em

referentes ao cumprimento do plano de trabalho, conf

manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, ativos e disponí
permanentemente atualizados. 

mail institucional e demais formas de comunicação

sistemas institucionais disponíveis; 

disponibilidade constante para contato pelo período
semanal de trabalho do servidor e a legislação vigente;

fias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da
evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa

 

fia imediata do servidor a aceitação do Plano de 

principalmente no que tange às tarefas e atividades acordadas entre ambos para serem 

atividades, se julgar 

finir as atividades do participante por necessidade do serviço, na 

acordada. 

realizado até 02 (dois) dias 

realizadas, mediante análise 

fia imediata, em até 40 (quarenta) dias, quanto ao atingimento ou não das 

A aferição que trata o caput deve ser registrada em um valor que varia de 0 (zero) a 10 (dez), 

Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja 

fia imediata seja inferior a 5(cinco), deverão ser 

PARTICIPANTE NO 

cipantes do Programa de Gestão do Teletrabalho, em qualquer de 

em conjunto com a 

conforme item 9 

manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, ativos e disponíveis dentro 

comunicação da unidade e 

do acordado com as 
a legislação vigente; 

fias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da 
da ou informação que possa 
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atrasar ou prejudicar o seu andamento;

10.1.8 comunicar às chefias a 
impedimentos para eventual adequação

10.1.9 zelar pelas informações acessadas
internas e externas de segurança da

 
10.1.11 Cumprir com as demais atribuições
Programa de Gestão do Teletrabalho no IFBA e suas eventuais

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

 

11. INÍCIO DO PROGRAMA DE

11.1 Conforme previsão do art. 16 da Instrução Normativa nº 65/2020, hav
ambientação de 6 (seis) meses, para implementação do programa e para adaptação às novas regras,
quando será elaborado relatório analítico.

 
12. DO ACOMPANHAMENTO 

 
12.1 O acompanhamento do Programa de Gestão do Teletrabalho será feito em 
o disposto nos artigos 47 a 50 da Resolução CONSUP Nº 
observância às orientações constantes

 
12.2. A chefia imediata será responsável pelo acompanhamento do Programa de Gestão do setor,
devendo acompanhar os processos individuais de solicitação, bem como efetuar os relatórios
previstos na Resolução CONSUP Nº

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
13.1. Qualquer interessado poderá
publicação, através do formulário do

 
13.2. A participação na presente seleção implica na aceitação integral do disposto na Instrução
Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e na Resolução
CONSUP nº 53, de 27 de abril de 2022.

 
13.3. O presente edital terá a validade enquanto durar a fase de 
Gestão, e obedecendo ao disposto nos

 
13.4. O desligamento do Programa de Gestão do Teletrabalho ocorrerá em conformidade com o
disposto nos artigos 43 a 46 da Resolução

 
13.5. As indenizações e vantagens que estão vedadas ao participante do Programa de Gestão do
Teletrabalho constam da Resolução CONSUP

 
13.6. O servidor que receber alguma indenização e/ou vantagem vedada aos participantes do
Programa de Gestão do Teletrabalh
Eletrônico - SEI,  para a devida adequação

 
13.7. Os casos omissos e as dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhadas para o
e-mail da Comissão
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ou prejudicar o seu andamento; 

 ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças
adequação das metas e prazos ou possível redistribuição

acessadas de forma remota, mediante observância
da informação; 

atribuições e responsabilidades estabelecidas no Regulamento de Implementação do 
balho no IFBA e suas eventuais alterações. 

O não cumprimento dos deveres elencados poderá ensejar no desligamento do Programa de

DE GESTÃO 

Conforme previsão do art. 16 da Instrução Normativa nº 65/2020, hav
ambientação de 6 (seis) meses, para implementação do programa e para adaptação às novas regras,

elaborado relatório analítico. 

 DO PROGRAMA 

O acompanhamento do Programa de Gestão do Teletrabalho será feito em 
o disposto nos artigos 47 a 50 da Resolução CONSUP Nº 53, de 27 de abril de 2022

constantes da IN nº 65/2020. 

12.2. A chefia imediata será responsável pelo acompanhamento do Programa de Gestão do setor,
ssos individuais de solicitação, bem como efetuar os relatórios

Nº 53, de 27 de abril de 2022. 

FINAIS 

poderá impugnar o edital, no prazo de 1 (um)
do formulário do Anexo E. 

A participação na presente seleção implica na aceitação integral do disposto na Instrução
Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e na Resolução

53, de 27 de abril de 2022. 

O presente edital terá a validade enquanto durar a fase de ambientação do Programa de
ao disposto nos arts. 15 e 16 da IN nº 65/2020. 

O desligamento do Programa de Gestão do Teletrabalho ocorrerá em conformidade com o
Resolução CONSUP 53, de 27 de abril de 2022.

As indenizações e vantagens que estão vedadas ao participante do Programa de Gestão do
constam da Resolução CONSUP Nº 53, de 27 de abril de 2022. 

O servidor que receber alguma indenização e/ou vantagem vedada aos participantes do
Programa de Gestão do Teletrabalho, deverá comunicar a condição à DGP através de Processo

adequação às normativas vigentes. 

Os casos omissos e as dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhadas para o
Comissão Local: clppdgxxxxx@ifba.edu.br,

 

licenças ou outros 
redistribuição do trabalho; 

observância às normas 

Regulamento de Implementação do 

O não cumprimento dos deveres elencados poderá ensejar no desligamento do Programa de 

Conforme previsão do art. 16 da Instrução Normativa nº 65/2020, haverá um prazo de 
ambientação de 6 (seis) meses, para implementação do programa e para adaptação às novas regras, 

O acompanhamento do Programa de Gestão do Teletrabalho será feito em conformidade com 
53, de 27 de abril de 2022 e em 

12.2. A chefia imediata será responsável pelo acompanhamento do Programa de Gestão do setor, 
ssos individuais de solicitação, bem como efetuar os relatórios 

(um) dia útil de sua 

A participação na presente seleção implica na aceitação integral do disposto na Instrução 
Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia e na Resolução 

ambientação do Programa de 

O desligamento do Programa de Gestão do Teletrabalho ocorrerá em conformidade com o 
53, de 27 de abril de 2022. 

As indenizações e vantagens que estão vedadas ao participante do Programa de Gestão do 

O servidor que receber alguma indenização e/ou vantagem vedada aos participantes do 
o, deverá comunicar a condição à DGP através de Processo 

Os casos omissos e as dúvidas sobre este processo seletivo deverão ser encaminhadas para o 
dgxxxxx@ifba.edu.br, 
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Atividades 

Lançamento do edital 

Período de impugnação ao edital 

Período de inscrições 

Fase de Habilitação mediante análise

Divulgação do resultado parcial com

Prazo para recursos 

Divulgação do resultado final 

Elaboração dos Planos de Trabalho

Início do Programa de Gestão 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
ANEXO C - Cronograma 

Data

 

 
 

 

análise da Chefia Imediata 
 

com classificação  

 

 

Trabalho 
 

 

 

Data 
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ANEXO D -
 

Nome do servidor: 

Chefia imediata: 

Setor: 

Regime de Execução: 

Percentual da Carga Horária em

 
Habilidades

Técnicas

Conhecimento técnico nas atividades

Capacidade de organização e autodisciplina

Capacidade de cumprimento das 
acordados 

Atuação tempestiva 

Capacidade de interação com a 

Orientação para resultados 

Capacidade colaborativa; 

Abertura para utilização de novas

Possuir curso de capacitação em
a que está concorrendo 

Proatividade na resolução de problemas;

Capacidade de autogerenciamento

Participação em comissões institucionais

TOTAL DE HABILITAÇÕES:

Observações (opcional) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

- Formulário de Verificação de Habilidades

em Teletrabalho: 

Habilidades 
Técnicas 

Marcar

Habilitado 

atividades a serem realizadas 
 

autodisciplina  

 atividades nos prazos 
 

 

 equipe;  

 

 

novas tecnologias; 
 

em área correlata às atividades  

problemas; 
 

autogerenciamento do tempo;  

institucionais nos últimos 12 meses  

HABILITAÇÕES: 
 

 

Habilidades 

Marcar com (X) 

 Não habilitado 
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Assinatura digital da Chefia imediata
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imediata 
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ANEXO E  - Formulário
 
 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO

Nome do candidato: 

e-mail: 

Setor: 

Código da vaga do edital: 

Motivo: 
( ) Impugnação ao edital 
( ) Recurso para deferimento de inscrição
( ) Recurso para verificação das habilidades

Fundamentação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(anexar documentos se houver) 

Assinatura digital do servidor 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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Formulário de Recurso e Impugnação ao Edital

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

inscrição 
habilidades 

Edital 
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ANEXO F
 
 

Declaro que: 
 
 

I - Atendo às condições para participação

II - Estou ciente: 

a) do prazo de antecedência mínima
unidade; 

 
b) das atribuições e responsabilidades

 
c) da minha responsabilidade por
atribuições, inclusive aquelas relacionadas
de gestão na modalidade teletrabalho;

 
d) que minha participação no programa
desligado nas condições estabelecidas

 
e) da vedação de pagamento das vantagens
nº 65, de 2020; 

 
f) da vedação de utilização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das
metas; 

 
g) do dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoas (LGPD), no que

 
h) das orientações da Portaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que
de Conduta do Agente Público Civil do

 
i) que o Plano de Trabalho será registrado

 
 

Local e data: 
 

Nome, cargo e assinatura do servidor:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

F - Termo de Ciência e Responsabilidade 

para participação no programa de gestão, conforme Resolução

mínima de convocação para comparecimento pessoal

e responsabilidades do participante; 

por manter a infraestrutura necessária para
relacionadas à segurança da informação, quando

teletrabalho; 

programa de gestão não constitui direito adquirido,
estabelecidas no Capítulo III da Instrução Normativa nº 65,

vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da

ação de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das

do dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, Lei Geral
(LGPD), no que couber; e 

rtaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que
do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal. 

registrado em sistema informatizado. 

servidor: 

conforme Resolução nº de . 

pessoal do participante à 

para o exercício de suas 
quando executar o programa 

adquirido, podendo ser 
Normativa nº 65, de 2020; 

da Instrução Normativa 

ação de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das 

do dever de observar as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 e agosto de 2018, Lei Geral 

rtaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que divulga o Manual 
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Campus 
/Setor 

(Sigla 
do 

Setor) 

 
 

Total de 

Servidores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETOR A 

  

 
 
 

 

SETOR B 

  

 
 
 

 

SETOR C 

SETOR D 
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ANEXO G - Quadro de Vagas 

Regime de Execução 

 
 
 

Percentual 

Presencial 

 
 
 

Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 

  

Parcial 

  

  

Nº 
vagas 

 
Código 
da vaga 
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SETOR E 

  

 
 

 

SETOR F 

  

 
 
 

 

SETOR G 

  

 
 
 

 

SETOR H 

  

 
 
 

 

SETOR I 
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Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 

  

Parcial 

  

  

Integral 
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ANEXO
 
 
 

Nome do servidor: 

Matrícula SIAPE 

Chefia imediata: 

Setor: 

Regime de Execução: 

 
Grupo de 
Atividades 

 
Faixa de

complexidade

ADMINISTRATIVO  

ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL 

 

ENSINO - 
ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 

ATIVIDADE 
DOCENTE 

 

PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 

AUDITORIA  

COMUNICAÇÃO  

GESTÃO DE PESSOAS  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

ANEXO H - Plano de Trabalho 

Faixa de 
complexidade 

 
Atividades 

 
Meta (horas)

  

  

  

  

  

  

  

  

(horas) 
 

Entregas 
esperadas 
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DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL/ 
PLANEJAMENTO 

 

TECNOLOGIA  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 

OUVIDORIA  

OUTROS  

 
 
 

Grupo de 
Atividade 

Atividades Entregas
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Entregas Indicador 
(Ver Tabela 

de vinculação 
“Grupo de 
Atividades- 
Indicador”) 

Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução
(em

Obs.: Adotou-se o mesmo tempo de execução
para as atividades presenciais e em

teletrabalho

 I II III IV 

2 4 6 8 12

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução 
(em horas) 

se o mesmo tempo de execução 
dades presenciais e em 

teletrabalho 

V VI VII VIII IX X 

12 16 20 24 32 40 
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Parâmetros adotados para 
definição da faixa de 

complexidade 

 

 
Conhecimento técnico 
necessário 

I 

Muito
Baixo

Necessidade de 
concentração para 
trabalho individual 

 
Não 
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Faixas de Complexidade das Atividade 

Faixa 

 II III IV V VI VII

Muito 
Baixo 

Muito 
Baixo 

Baixo Baixo Médio Médio Alto

 
 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 

Faixa Carga Horária 

I 2 

II 4 

III 6 

IV 8 

V 12 

VI 16 

VII 20 

VIII 24 

IX 32 

X 40 

VII VIII IX X 

Alto Alto 
Muito 
alto 

Muito 
alto 

 
 
Sim 

 
Não 

 
Sim 



Anexo I  Tabela de atividades 

PARÂMETROS ADOTADOS E TABELA DE ATIVIDADES 

1) Os setores poderão selecionar atividades e entregas dos diversos grupos de atividades previstos nesta Tabela de Atividades 

2) A complexidade das atividades é definida por faixas, que determinarão a quantidade de horas semanais dedicadas para a sua execução, conforme parâmetros abaixo: 

 

FAIXA 
QTD. SEMANAL (EM HORAS) 

PARA SUA EXECUÇÃO 

1 Até 2 horas semanais 

2 Até 4 horas semanais 

3 Até 6 horas semanais 

4 Até 8 horas semanais 

5 Até 12 horas semanais 

6 Até 16 horas semanais 

7 Até 20 horas semanais 

8 Até 24 horas semanais 

9 Até 32 horas semanais 

10 Até 40 horas semanais 



GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO GERAL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Atualização e controle de acervo bibliográfico virtual.  Relatório de acervo bibliográfico. 
          

Acompanhamento de e-mail institucional Respostas e encaminhamentos de correio eletrônico 
          

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados 
          

Consultas e atualizações em sistemas estruturantes 
Cadastro de dados, atualização de sistemas e 

encaminhamento de informações. 

          

Partic ipação em comissões Relatórios, pareceres, documentos encaminhados 
          

Partic ipação em reuniões Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

 

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais, e disseminação do conhecimento 

aplicado a outros na Instituição. 

          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Prestação de serviço de alimentação de dados ou 

gestão de usuários de sistemas de informação 

Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de 

ambientes virtuais e encaminhamento de informações. 

          

Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico 

administrativo 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de ensino ou treinamento 
Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

 
Prestação de serviço de formação continuada 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de gestão de processos e 
acervos documentais 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 
encaminhamento de documentos. 

          

 

Prestação de serviço de gestão de projetos 
Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de gestão e fiscalização de 

contratos, convênios e parcerias 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

Responder demandas decorrentes de processos 
Despacho, ofício e/ou parecer.

 
judiciais 

          

Produção ou edição de atos de pessoal Atos encaminhados para publicação. 
          

Produção ou edição de comunicação interna ou 
externa Comunicação produzida. 

          

 
Produção ou edição de documento licitatório. 

 
Documento licitatório produzido. 

          

Produção ou edição de informativos, tutoriais, 
cartilhas, manuais e guias Informativo, tutorial, cartilhas, manual ou guia. 

          

Produção ou edição de método ou metodologia Metodologia finalizada. 
          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 

públicas e/ou documentos internos 
Instrução processual e minuta de documento. 

          

Produção ou edição de nota técnica, nota informativa, 
relatório ou ata. Nota técnica, nota informativa, relatório ou ata. 

          

Articulação com parceiros externos 
Emendas captadas, projetos aprovados e/ou suspensos, 
participação em reuniões, novas parcerias institucionais. 

          

Conformidade de Registro de Gestão Relatório, registro SIAFI           

Realização do pagamento de notas, fiscalização e 
manutenção Registro SIAFI, relatórios, pareceres 

          

Criação de tutoriais e/ou vídeos institucionais. Vídeo ou Tutorial em formato documental ou digital. 
          

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital. 
          

Acompanhamento de etapas de Editais. 
Publicação de etapas de edital, análise de recursos e 
encaminhamentos. 

          

Orientação e/ou treinamentos para servidores. Registro de Orientação/ Treinamento. 
          

Revisão textual de documentos/mídias Documento/mídia revisada. 
          

Publicação de documentos no Diário Oficial da União Publicação no DOU. 
          

Relatórios Almoxarifado, Manutenção, Frotas ou 
Patrimônio 

SUAP, SEI, SIADS 
          

Requisições (almoxarifado) SUAP/ SEI, SIADS 
          

Consulta ou Cadastro de Empenho SUAP,SIAFI, SIASG, CONTRATOS WEB 
          

Gerar Etiquetas de materiais, arquivos e bens SUAP. SEI 
          

Consulta (Fazer requisição no Suap quando é 
solicitado a movimentação de bens via formulário 
próprio) 

SUAP, SEI, SIADS, REUSE 
          

Solicitação de mão de obra volante Wunderlist/planilha excel 
          

Programa de Manutenção Preventiva (contratos): 

Verificação de itens constantes no formulário 

formulário próprio, SEI, acompanhamento através de 

processos específicos 

          

Consultas e lançamentos no SCDP SCDP, SIAFI 
          

Consultas e lançamentos no SIAFI SIAFI, Controle gerencial 
          

Atualização do documento hábil para pagamento 

(notas fiscais, faturas, bolsas e auxílios) 
SIAFI/SUAP/SEI 

          

Análise do processo para classificação da Previsão 

Orçamentária 
SITE, SIOP, SEI,SIAFI 

          



GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO GERAL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Elaboração da Previsão Orçamentária no site do IFBA Publicação no site institucional 
          

Análise do processo para classificação e confecção da 

Nota de empenho 
SIAFI/SUAP,SEI,SIASG, COMPRASNET CONTRATOS 

          

Pregão Eletrônico ComprasNet/ Suap 
          

Acompanhamento de prazos de Portarias para as 
comissões processantes Relatório de Portarias a vencer; encaminhamentos. 

          

Orientações para as comissões processantes 
referentes ao rito processual a ser aplicado 

Respostas; encaminhamentos 
          

 

Consulta nos Sistemas Correcionais para verificação 

de registros de agentes envolvidos em processos 

disciplinares 

Consultas realizadas; Relatório detalhando informações de 

agentes envolvidos em processos disciplinares (Processos a 

Instaurar ou Processos Instaurados); informações 

encaminhadas. 

          

 
Supervisão do andamento dos Processos disciplinares 

instaurados no âmbito institucional junto as comissões 

 
Consultas realizadas; dados cadastrados; informações 

encaminhadas; respostas; encaminhamentos. 

          

Emissão de Juízo de Admissibilidade com elaboração 

de Nota Técnica 

Juízo de Admissibilidade; Nota Técnica; informações 

encaminhadas. 

          

Tramitação de processos 
Encaminhamento; registro; despacho; abertura; 

arquivamento. 

          

Elaborar Relatórios Relatórios 
          

Criação e revisão de normativos Minutar e criar documentos institucionais 
          

Preparação e envio de malotes para os campi Processos e documentos físicos 
          

Digitalizar Processos de pasta funcional de servidor; 

digitalização de documentos, tratamento de imagens e 

controle de qualidade das imagens nos arquivos. 

 

Processos digitalizados; informações encaminhadas; Dados 

cadastrados 

          

Preparação e organização de pastas funcionais para o 

Assentamento Funcional Digital (AFD) 

Processos digitalizados; informações encaminhadas; 

preparação das pastas funcionais  

          

Recebimento de documentos dos campi e externos à 

instituição 

 
Processos e documentos físicos 

          

Separação e remessa de documentos dos setores 

internos 

 

Processos e documentos físicos 

          

Classificação, temporalidade e destinação de 
documentos 

Classificação, temporalidade e destinação de documentos 
          

Tramitar e arquivar os documentos recebidos  Recebimento e arquivamento de processos e documentos 
          

Recebimento e conferência de correspondências 

diversas e material de expediente 
Conferência e envio aos setores para entrega 

          

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e 

parcerias 

Registro de atendimento; cadastro de informações; 

encaminhamento de documentos. 

          

 
Acompanhamento de prestações de contas de Termos 

de Execuções Descentralizadas (TED) 

Planilhas; Encaminhamentos; Organização de documentos, 

como termos de recebimento de objeto, notas fiscais, entre 

outros. 

          

Respostas e elaboração de documentos aos órgãos de 

controle 

 
Alimentação dos sistemas e-aud e TCU 

          

Atualização de dados estatísticos Relatório, planilhas, gráficos 
          

Atualização de dados e cadastros Relatório, planilhas 
          

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas 
          

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano 

de Dados Abertos 

 

Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado 

          

Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à 
Informação Recebimento e tramitação de processos e documentos 

          

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados 
          

Atendimento e acompanhamento de auditorias da 

AUDIN, CGU e TCU 
Respostas; encaminhamentos. 

          

Análise e melhoria de gestão de processos  
Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de 

Processos 

          

Prestação de serviço de gestão de processos e      Registro de atendimento, cadastro de informações, 
acervos documentais encaminhamento de documentos, e-mail, relatórios 

          

Análise de recomendações/determinações de AUDIN, 

CGU, TCU 

Relatórios; Despachos; Termos; Parecer; Notificação; 

Propostas; entre outros 

          



GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO( FINANCEIRO,ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e 
parcerias 

Registro de atendimento; cadastro de informações; 
encaminhamento de documentos. 

          

Acompanhamento de prestações de contas de Termos 

de Execuções Descentralizadas (TED) 

Planilhas; Encaminhamentos; Organização de documentos, 

como termos de recebimento de objeto, notas fiscais, entre 
outros. 

          

Respostas e elaboração de documentos aos órgãos de 

controle 
Alimentação dos sistemas e-aud e TCU 

          

Analisar os processos de despesas Análise Documental e tramitação processual 
          

Classificação de despesa Registro Siafi 
          

Detalhamento de dotação orçamento Registro Siafi 
          

Emissão de empenho Nota de empenho 
          

Atualização de dados estatísticos Relatório, planilhas, gráficos 
          

Atualização de dados e cadastros Relatório, planilhas 
          

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas           

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano 
de Dados Abertos Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado 

          

Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à 
Informação Recebimento e tramitação de processos e documentos 

          

Consolidação de dados e resultados Documento de consolidação de dados 
          

Atendimento e acompanhamento de auditorias da 
AUDIN, CGU e TCU Respostas; encaminhamentos. 

          

Análise de recomendações/determinações de AUDIN, 
CGU, TCU 

Relatórios; Despachos; Termos; Parecer; Notificação; 
Propostas; entre outros 

          

Análise de contas contábeis Saldos invertidos, conta outros (99) etc. 
          

Análise de planilhas de custos e formação de preços 
na contratação 

Análise de planilhas de repactuação, renovação, reajustes 
etc. 

          

Cálculos diversos 
Reajustes contratuais por índice (IGPM, IPCA, INCC etc.), 
supressões, acréscimos etc. 

          

 
Conformidade Contábil de órgão 

certificação das demonstrações contábeis de acordo com a 

Lei nº 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP) e SIAFI. 

          

 
Conformidade Contábil de UG 

certificação das demonstrações contábeis de acordo com a 
Lei nº 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP) e SIAFI. 

          

 
Depreciação 

Verificação da redução do valor dos bens tangíveis pelo 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 

obsolescência. 

          

DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na 

Fonte 

Ajustes SIAFI, download, importação de arquivos (STA), 

baixa PGD, preenchimento e envio para a RFB 

          

Elaboração de planilhas de custos e formação de 

preços em fase licitatória 

Elaboração de planilha base em processo licitatório de 

prestação de serviços de limpeza e conservação, vigilância e 

apoio administrativo. 

          

Elaboração de relatório contábil do exercício 
Declaração anual do contador, Demonstrações Contábeis e 

Notas Explicativas. 

          

Encerramento do exercício e abertura de exercício 
seguinte 

Cancelamento de Restos a Pagar e regularizações de 
contas contábeis (13º, férias, entre outras) etc. 

          

Responder demandas decorrentes de processos 
judiciais 

Respostas; encaminhamentos; despachos; ofícios 
          

Responder demandas encaminhadas pela 

Ouvidoria/Corregedoria/Auditoria Interna 

 
Respostas; encaminhamentos; despachos; ofícios 

          

Atualização de dados financeiro, orçamentário, 

estatístico e licitatório 
Relatórios; Planilhas; SIAFI, SIOP, SIASG,SEI 

          

Análise de impacto para verificar indicadores de 

gestão 

 

Relatórios; Planilhas; SEI 

          

Elaboração e Publicação de relatórios de acordo com 
o Guia de Transparência Ativa da União no site 
Institucional 

Atualização das informações períodicas no site institucional 
          

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório 
          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PDI Reuniões; Relatórios; Alimentação do PDI,SEI 
          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do 

Relatório de Gestão Anual 
Reuniões; Relatórios 

          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI Reuniões; Relatórios 
          

Prestação de contas Relatório, SEI 
          

Análise dos Restos a Pagar não Processados, e 

processados. 
Encaminhamentos, SEI, Relatórios de acompanhamento 

          

Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de 

credores 

Registro Siafi, lista de credor, lista de fatura, consulta Sicaf, 

SEI 

          

Pagamento de diárias e passagens Registro SCDP, Ordem de pagamento, SIAFI 
          

Realização de pagamentos e recolhimento de tributos 

e contribuição social 

 
Registro SIAFI, ordem de pagamento, recolhimentos 

          



GRUPO DE ATIVIDADES: ADMINISTRATIVO( FINANCEIRO,ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Cadastro de credores Registro Siafi 
          

Regularização de ordem de pagamento Registro Siafi e documentos 
          

Orientação e/ou treinamentos para servidores. 
Registro de Orientação/ Treinamento, Vídeos, Fluxos de 
procedimentos mapeados 

          

Publicação de documentos no Diário Oficial da União Publicação no DOU. 
          

Realização de planejamento orçamentário 

(PNAES/PNAE) 
Acompanhamento, orientação, parecer e relatório 

          

Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Registro de Atendimento 
          

Atualização de Planilha de Controle Orçamentário Planilha, Controle gerencial 
          

Coordenação e acompanhamento das atividades da 

área de finanças 
Relatório 

          

Acompanhamento da operacionalização dos sistemas 

financeiros e orçamentários 
Documentos, SIAFI, SEI, SIOP, comprasnet contratos 

          

Arquivamento de documentos Arquivo, Termos de Encerramento, SEI 
          

Registro de contratos e acompanhamento de saldos Registro Siafi, Planilhas, SEI 
          

Prestação de contas Relatório 
          

Elaboração de planilha com dados de fornecedores Planilha 
          

Atualização do drive do setor Drive atualizado 
          

Auxílio ao Diretor de Administração e Planejamento na 
análise dos Restos a Pagar não Processados e 

encerramento do exercíc io 

 
Registro Siafi e documentos 

          

Regularizações contábeis 
Análise do cumentos, movimento diário, SIAFI, SEI, 
Consultas setoriais 

          

Conciliação Almoxarifado e patrimônio SEI, SIAFI, Relatório de saldos           

Análise classificação de despesas Relatórios, planilhas           

Estudo orçamento e comparativo Planilhas, Relatórios, Tesouro gerencial           

Parametrização de relatórios gerenciais Tesouro gerencial           

Mapeamentos de processos Ferramentas Bizagi entre outros, Word, SEI           

Declarações GFIP, DCTF, Sistemas web diversos           

Atualização de relatórios de pagamentos nos SIAFI, SEI, Tesouro Gerencial           

Atualização continua sobre temas ligados a execução 
da despesa através de capacitações e leituras de 
legislações 

 
Documentos orientativos, IN, Relatórios, pareceres 

          

Elaboração de Notas Explicativas Nota explicativa           

Remanejamento de orçamento Documentos SIOP, SEI, Planilhas           

Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos 
servidores da Coordenação Relatório, planilha, parecer 

          

Análise e melhoria de gestão de processos  
Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de 

Processos 

          

 
Partic ipação em Eventos 

 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, seminários, cursos. 

          

 
Auxílio a Direção Geral/ Reitor (a) e pró reitorias na 
análise do orçamento e melhor distribuição 

 
SEI, Planilhas 

          

Elaboração, atualização e acompanhamento da 

Gestão de Riscos 
Normativa, controle gerencial e mapeamentos 

          

Atualização das obras nos sitemas, conciliando os 

valores entre sistemas de engenharia, contábil e 
patrimonial 

 
SIAFI, SPIUNET 

          

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: PLANEJAMENTO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Atualização da dados estatísticos Relatório, planilhas 
          

Análise de impacto para verificar indicadores de 
gestão 

Relatório 
          

Manutenção e atualização de sistemas de 

Planejamento 
Atualização das informações 

          

Acompanhamento da execução do Plano de Dados 

Abertos 
Atualização no portal de dados abertos do Governo Federal 

          

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório 
          

Envio de informações gerenciais a outros setores 

internos que requerem extração de dados de bancos  
de dados 

 
Elaboração de planilhas e/ou gráficos 

          

Elaboração de manuais e vídeos didáticos em 

assuntos correlatos 

Manuais e vídeos didáticos contendo explicações à cerca de 

projetos 

          

Elaboração e acompanhamento do PDI Relatório; Plano 
          

Atualização semanal de Planilha de Controle 

Orçamentário 

 
Planilha 

          

Distribuição e acompanhamento de tarefas junto aos 

servidores da Coordenação 

 
Relatório, planilha, parecer 

          

Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Mapeamento de riscos e Plano de Gestão de Riscos 
          

Elaboração e acompanhamento do Plano Anual de 
Atividades Institucionais 

Plano Anual de Atividades Institucionais e Relatórios de 
Acompanhamento. 

          

Atualização e Monitoramento do Plano de Integridade Plano de Integridade; Relatórios de acompanhamento 
          

 
Análise e melhoria de gestão de processos  

Mapeamento de Processos e Relatórios de Gestão de 

Processos 

          

Manutenção e atualização de sistemas de 
Planejamento Estratégico 

 
Sistema atualizado. 

          

Elaboração de material orientativo aos estudantes Material de Divulgação. 
          

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais. 

          

 
Partic ipação em Reunião 

 
Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 

          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em 

geral 

 
Registro de Atendimento 

          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 

públicas. 

 
Instrução processual e minuta de documento. 

          

 

Atualização de dados estatísticos 
 

Relatório, planilhas, gráficos 

          

Análise de indicadores de gestão Relatório, planilhas 
          

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano 

de Dados Abertos 

 

Plano de Dados Abertos, portal de dados abertos atualizado 

          

Elaboração do Relatório Anual de Gestão Relatório 
          

Envio de informações gerenciais a outros setores Informações enviadas 
          

Elaboração de manuais ou vídeos didáticos Manuais, vídeos 
          

Distribuição e acompanhamento de atividades Relatório, planilha, parecer 
          

Elaboração, atualização e acompanhamento da 

Gestão de Riscos 

 
Normativa, planilha, relatório 

          

Elaboração, atualização e acompanhamento do Plano 

Anual de Atividades Institucionais  

Plano Anual de Atividades Institucionais e Relatórios de 

Acompanhamento 

          

Elaboração, atualização e acompanhamento da 

Gestão de Processos 

 
Normativa, planilha, relatório 

          

Planejamento e execução de eventos Plano, projeto, evento 
          

Planejamento e organização de reuniões Plano, projeto, reunião 
          

Acompanhamento de processos e elaboração de 
documentos 

Despachos, termos, parecer, notificação, portaria, ofício, 
dentre outros documentos da rotina administrativa 

          

 
Criação e/ou revisão de normativos 

 
Minuta, instrução normativa, 

          

Pesquisar e elaborar estratégias para o 

desenvolvimento de boas práticas de gestão 

Estudo, levantamento, proposta, projeto, metodologia, dentre 

outros 

          



GRUPO DE ATIVIDADES: PLANEJAMENTO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Suporte e consultoria sobre planejamento e 

organização institucional 

 
Reunião, treinamento, orientação, dentre outros 

          

Atualização da carta de serviços Carta de serviços 
          

Elaboração, atualização e acompanhamento do 

programa de gestão 
Programa de gestão, relatório, planilha 

          

Elaboração de estudos de viabilidade 

socioeconômicos 

Relatórios, estudos, planilhas, dados, gráficos, propostas, 

dentre outros 

          

Elaboração de pareceres técnicos Parecer elaborado 
          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do 
Relatório de Gestão Anual Reuniões; Relatórios 

          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do PMI Reuniões; Relatórios 
          

Assessoria da elaboração e acompanhamento do 
PCA-PGC 

Relatórios, SIASG- PGC 
          

Assessoria elaboração de ETP digital Vídeos, mapeamentos, normativos, apresentações, SEI 
          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: AUDITORIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas 

Acompanhamento de Recomendação da CGU e TCU Recomendação monitorada 
          

Análise de Recomendações / Determinações 
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Autoavaliação de Auditoria Relatório de Avaliação 
          

Partic ipação em Eventos 
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

          

Registrar recomendações da Auditoria nos sistemas 

estruturantes 
Registro Finalizado 

          

Benefícios da Auditoria Benefícios Analisados 

          

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

Cruzamento e análise de dados Relatório de Cruzamento de dados 
          

Elaboração de Parecer de Auditória Parecer de Auditória 
          

Elaboração de Nota de Auditoria Nota de Auditória 
          

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - 
PAINT Plano Anual de Auditória Interna - PAINT - Aprovado 

          

Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - 
RAINT 

Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT 
          

Elaboração do Relatório Relatórios.           

Elaboração de Achados de Auditória Achado de auditória concluído           

Elaboração de Solicitações de Auditória. Solicitação de Auditória           

Elaboração de comunicação interna e externas Ofícios, Memorando,e-mail           

Entrevista por videoconferência Instrução processual e minuta de documento.           

Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas 

estruturantes de auditoria 
Registros Efetivados 

          

Monitoramento de Recomendação da Audin Relatório           

Planejamento de Auditoria 
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos de Auditoria Instrução processual e minuta de documento. 
          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 
públicas e/ou Documentos Internos Instrução processual e minuta de documento. 

          

Tratamento de denúncia Denúcia Tratada 
          

Realização de Auditagem (Levantamento de dados 

iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, 

verificação de sistemas, estudo das respostas 
encaminhadas, etc) 

 
Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de 

ambientes virtuais e encaminhamento de informações. 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: COMUNICAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas 

 

 
Assessoria de Imprensa - Clipagem (Coleta, recorte, 

minutagem e transmissão) 

Assessoria de Imprensa: agendamento de entrevistas, 

acompanhamento, organização e execução de entrevistas, 

retorno às solicitações dos veículos de imprensa, envio de 

releases, atualização de mailling e networking. Apuração de 
fontes para atendimento dirigido à imprensa e preparação de 

perfis para entrevistas 

          

Acompanhamento de notícias (para identficação de 
tendências de pautas) 

Clipping: identificação de notícias veiculadas externamento, 
monitoramento e divulgação sobre o que saiu na Imprensa. 

          

Alimentação das Mídias Digitais IFB (Redes Sociais – 

Facebook, Instagram, Twitter e Flickr) 

Alimentação das Mídias Digitais (Redes Sociais – Facebook, 
Instagram, Twitter e Youtube). Apuração  e  monitoramento 
de informações nos perfis ofic iais. 

          

 
Atendimento a instituições do governo federal e 
servidores com pautas específicas com foco científico, 

de empreendedorismo e desenvolvimento econômico 

ou ambiental 

Comunicação interna: Atendimento às solicitações das 

instituições do governo federal; atendimento às demandas 

de divulgação solicitadas por servidores e estudantes; envio 

de matérias e demais conteúdos de divulgação para 

servidores e estudantes nos canais do Instituto. 

          

Audiovisual: captação de áudio/vídeo (Ambiente aberto 

ou Estúdio) 
Matérial de aúdio/vídeo captado. 

          

Audiovisual: Produção/edição de vídeos e Imagens Vídeo finalizado. 
          

Audiovisual: elaboração/criação de roteiro para vídeos 

ou sonoras 
Roteiro finalizado. 

          

Busca e seleção no banco de imagens para a pauta 

sugerida 
Imagens selecionadas. 

          

Campanha internas de mobilização para programas, 

séries, projetos e fontes para entrevistas 
Campanha finalizada. 

          

Compartilhamento de matérias publicadas sobre a 
Instituição para divulgação nos canais do Instituto 

Matérias publicadas em canais diversos. 
          

Construção de pautas para séries ou programas sobre 

tema específico para site institucional e demais 

veículos ou portais de notíc ias  

 
Pauta publicada. 

          

Desenvolvimetno de textos específicos para revistas 
ou periódicos de divulgação externa 

 
Texto finalizado e encaminhado para aprovação. 

          

Elaboração de Pautas (boletins internos, site, séries 

temáticas, entrevista e outros) 

 
Pauta elaborada. 

          

Elaboração/acompanhamento de calendário de 

eventos do Institucional 

 

Calendário Atualizado. 

          

Encaminhamento de sugestões de matérias para as 
redes sociais 

Roteiro de matérias finalizado. 
          

Identificação de personagens para desenvolvimento de 
Contato firmado. 

narrativas 

          

 
Produção de textos Jornalisticos/Marketing 

 
Texto produzido. 

          

Produção Textual Texto produzido.           

 

 
Programação visual: criação de layout diversos. 

Layout (banner impreso e para a web, card,diagrama,faixa, 
grafico, ícone/pictograma, infográfico, página web, peça 

gráfica); criação de slides; boletim informativo; desenhar 

ilustração; diagrama publicação para mídias impressas e 

digitais. 

          

Programação visual: edição, tratamento e manipulação 
de imagem 

Imagem finalizada. 
          

Programação visual: vetorização Imagem finalizada.           

Realização de atividades de Media training Imagem finalizada.           

Realização de evento: Cerimonial 
Realização de evento: Cerimonial; Execução, organização, 

planejamento, pós-evento. 

          

 

 
Relações Públicas - Assessoria de Cerimonial 

Relações Públicas - Assessoria de Cerimonial; assessoria 

direta aos gestores; elaboração de textos para 
correspondências dirigidas; gerenciamento de distribuição 

de brindes. Planejamento e execução de Campanhas 

Institucionais. 

          

Revisão Textual Documento revisado.           

Criação de roteiros para produção de pautas e 

entrevistas 

 
Roteiro. 

          

Elaboração/acompanhamento de calendário de 

eventos do Institucional 

 
Calendário Atualizado 

          

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 
artísticas e culturais. 

          

 

Partic ipação em Reunião 
 

Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 

          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em 
geral 

Registro de Atendimento 
          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 

públicas e/ou documentos internos. 

 
Instrução processual e minuta de documento. 

          

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: GESTÃO DE PESSOAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos, atividades 
artísticas e culturais. 

          

 
Partic ipação em Reunião 

 
Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 

          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em Registro de Atendimento           

Acompanhamento de processos e confecção de 
documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 
Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 

públicas e/ou documentos internos. 

 
Instrução processual e minuta de documento. 

          

Publicação e acompanhamento de documentos no 
Diário Oficial da União 

 
Publicação no DOU. 

          

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital. 
          

Acompanhamento de etapas de Editais. 
Publicação de etapas de edital, análise de recursos e 

encaminhamentos. 

          

Orientação e/ou treinamentos para servidores. Registro de Orientação/ Treinamento. 
          

Formular consulta ao órgão setorial do Sipec ou a 

Procuradoria Federal 
Minuta de Consulta. 

          

Elaborar Decisão em Processo de Reposição ao Erário Decisão fundamentada inserida nos autos 
          

Analisar processo de Gecc Parecer elaborado. 
          

Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de 

concessão de benefícios diversos. 
Parecer elaborado. 

          

Instrução processual de reposição ao erário. Nota técnica, notificação, despachos. 
          

Elaboração de Parecer Técnico. Parecer.           

Analisar processo e elaborar parecer de pedidos de        
Parecer elaborado. 

provimento ou vacância. 

          

Analisar processo e elaborar parecer de licenças e 

afastamentos 
Parecer elaborado. 

          

Analisar processo e elaborar parecer de benefícios 

previdênciarios. 

 

Parecer elaborado. 

          

Responder demandas decorrentes de processos 

judiciais 
Despacho, ofício e/ou parecer. 

          

Responder demandas encaminhadas pela 

Ouvidoria/Corregedoria/Auditoria Interna 

 

Despacho, ofício e/ou parecer. 

          

Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Plano de Desenvolvimento de Pessoas. 
          

Acompanhamento e Revisão do Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas. 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas revisado. 

          

Prestação de Contas do Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas. 
Prestação de Contas cadastrada no Portal SIPEC. 

          

Instrução processual para contratação de empresa 

para realização de atividade relacionada com a área 

de Gestão de Pessoas 

Documento de formalização de demanda, estudo preliminar, 

termo de referência, justificativa, documentos 

complementares. 

          

Acompanhamento de curso de capacitação. Despacho de encaminhamento. 
          

Acompanhamento mensal com as despesas das ações 
do PDP Instrução processual e relatório de despesas publicado. 

          

Atualização cadastral de servidores no SIAPE. Relatório de cadastro.           

Abertura de processos diversos no SIAPE. Relatório de processos cadastrados.           

Atualização cadastral de sistemas estruturantes da 

Gestão de Pessoas 
Relatório de atualização cadastral. 

          

Análise de planilhas de valores. Despacho de encaminhamento.           

Elaborar/retificar relatório de GFIP/RAIS/DIRF Relatório.           

Elaborar Certidão de Tempo de Contribuição Certidão de Tempo de Contribuição           

 

Lançamento de pagamentos diversos. 
 

Relatório de pagamento. 

          

Elaborar calendário anual de ações de promoção da 

saúde. 
Caléndário. 

          

Atendimento especializado a servidores. Registro de Atendimento. 
          

Averbação e desaverbação de tempo de contribuição Conferência/Encaminhamento 
          

Desbloqueio SIGEPE/SIGAC SIGEPE           

Emissão de relatórios gerais  de pessoal DW/ Extrator/ SIAPE/ SUAP 
          

Analisar solicitações diversas recepcionadas via e-mail 

ou processo eletrônico 
SUAP 

          

Processos de Exercícios anteriores SIAPE           

Processos de regularização cadastral/financeira SIAPE           

Incluir, alterar ou excluir documentos no AFD SIGEPE 
          

Cadastro de ato no E-Pessoal TCU E-Pessoal           



GRUPO DE ATIVIDADES: GESTÃO DE PESSOAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Gerenciar os processos de Estágio probatório SUAP 
          

Atividades gerais relacionadas ao ponto eletrônico Ponto Eletrônico 
          

Produção e edição de nota técnica, nota informativa, 

relatório ou ata 
Nota técnica; nota informativa; relatório; ata. 

          

Respostas e elaboração de documentos aos órgãos de 

controle 

 
Alimentação dos sistemas CGU/Seci e TCU 

          

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e 

parcerias 

Registro de atendimento; cadastro de informações; 

encaminhamento de documentos. 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: ENSINO (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS) Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

Atividade Entregas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Até 2 horas Até 4 horas Até 6 horas Até 8 horas Até 12 horas Até 16 horas Até 20 horas Até 24 horas Até 32 horas Até 40 horas 

 

Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais. 

          

 
Partic ipação em Reunião 

 
Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 

          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em 
geral Registro de Atendimento 

          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 
públicas. Instrução processual e minuta de documento. 

          

 

Manutenção de Sistemas Acadêmicos. 
Cadastro de dados, atualização de sistemas, criação de 

ambientes virtuais e encaminhamento de informações. 

          

Comunicação, produção e/ou diagramação de material 
para marketing em mídias digitais e repositórios. Mídia digital e/ou repositório atualizados 

          

Criação de tutoriais e/ou vídeos institucionais. Vídeo ou Tutorial em formato documental ou digital. 
          

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital. 
          

 
Acompanhamento de etapas de Editais. 

Publicação de etapas de edital, análise de recursos e 

encaminhamentos. 

          

Orientação e/ou treinamentos para servidores, tutores 

ou estudantes 
Registro de Orientação/ Treinamento. 

          

Revisão textual de documentos/mídias Documento/mídia revisada. 
          

Preenchimento dos Sistemas Educacionais 

Estatísticos: Censo Superior, Plataforma Nilo Peçanha Cadastro de informações minuciosas 
          

Elaboração e revisão de PPC Minuta do PPC 
          

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Organização e resposta à solicitações de dados 

institucionais. 

 

Despacho, Relatório, Ofício. 

          

Realização de planejamento orçamentário 

(PNAES/PNAE) 
Relatórios, pareceres 

          

Partic ipação em comissões disciplinares Relatórios, pareceres 

          

Organização da área nutricional da Unidade Cardápio, alimentação, planejamento de aquisições 
          

Realização de perícias Laudos, relatórios 
          

Concessão de auxílios estudantis (financeiro, 

alimentação, inclusão digital) 
Relatórios, editais 

          

Acompanhamento de Programas/Projetos 
Institucionais Relatórios, pareceres, visitas 

          

Realização de visita domiciar Relatório de visita 
          

Atendimento Especializado aos estudantes e 
responsáveis Registro de Atendimento 

          

Atendimento Psicológico aos estudantes e 
responsáveis. Registro de Atendimento 

          

Elaboração de material orientativo aos estudantes Material de Divulgação. 
          

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais. 

          

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em 
geral 

Registro de Atendimento 
          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Criação e/ou revisão de normativos e/ou políticas 
Instrução processual e minuta de documento. 

públicas. 

          

 
Confecção de Minuta de Edital. 

 
Minuta de Edital. 

          

 
Acompanhamento de etapas de Editais. 

Publicação de etapas de edital, análise de recursos e 

encaminhamentos. 

          

Elaboração do Plano Anual de Trabalho conforme 
legislação específica do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 

 
Planejamento, Metas, Relatório 

          

 

 
Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra 

 
Relatório , PCA- PGC 

          

 
 
 
Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra 

 

Relatório , PCA- PGC 

          

 
Elaboração o Planejamento e Gerenciamento de Contra 

Relatório , PCA- PGC 

          

Planejamento de requisições semanais e/ou mensais Pedidos, planilhas, e-mail           

 

Executar ações educativas em saúde, contribuindo 
para a aprendizagem e consequente mudança de 
possíveis comportamentos de risco 

 
 

 
Evento (palestras, oficinas, roda de conversa) 

          

Participação em comissões de 

elaboração/atualização do regimento interno de 
enfermagem, normas, rotinas, protocolos e 

procedimentos operacionais padrão (POPs) 

Conferência de documento e ateste de notas fiscais 
relacionadas ao processo de fiscalização de empresas 
terceirizadas e contratos em geral como gestor, fiscal 
técnico ou fiscal administrativo 

 
 
 

 
Relatório 

          

 
 
SEI, Relatórios,e-mail 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: OUVIDORIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Atendimento ao Cidadão por meio do e-Ouv e e-Sic Registro de Atendimento 
          

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em 

geral por canais diversos 

 
Registro de Atendimento 

          

Elaboração do Boletim de Ouvidoria e-SIC Boletim Publicado 
          

Elaboração do Relatório Anual da Ouvidoria Relatório Anual 
          

Gerenciamento de manifestações de ouvidoria 
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Gerenciamento de pedidos de acesso à informação 
Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, 

Propostas, dentre outros. 

          

Elaboração do Relatório de Transparência Ativa (CGU) Relatório 
          

Publicação do Rol de informações classificadas Rol publicado 
          

Tratamento de dados da Pesquisa de Satisfação Dados tratados           

Elaboração/Atualização da Carta de Serviço ao 
Cidadão (Bienal) 

Carta Publicada 
          

Elaboração/Atualização do Plano de Dados Abertos 
(Bienal ) Plano de Dados Abertos Publicado 

          

Orientação a comunidade acadêmica sobre o 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação 

Orientação Divulgada 
          

Elaboração relatório sobre prestação dos serviços e a 

correção de falhas 

 

Relatórios 

          

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais. 

          

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

Criação e/ou revisão de orientações/normativos. Instrução processual e minuta de documento. 
          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: PESQUISA E EXTENSÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Análise técnica dos projetos de extensão de fluxo 

contínuo 
Relatório, parecer, encaminhamento de projeto. 

          

Acompanhamento dos projetos de extensão de fluxo 
contínuo 

Manutenção e configuração de sistema, Relatório, Parecer, 
Notificações. 

          

Análise técnica dos projetos de pesquisa de fluxo 

contínuo 
Relatório, parecer, encaminhamento de projeto. 

          

Acompanhamento dos projetos de pesquisa de fluxo 

contínuo 

Manutenção e configuração de sistema, Relatório, Parecer, 

Notificações. 

          

Confecção de Minuta de Edital. Minuta de Edital. 

          

Acompanhamento de etapas de Editais. 
Publicação de etapas de edital, análise de recursos e 
encaminhamentos. 

          

Acompanhamento de processos e confecção de 
documentos. 

Relatórios, Despachos, Parecer,Termos de Compromisso, 
Notificação, dentre outros. 

          

Atendimento ao pesquisador/extensionista, 

estudantes, comunidade em geral. 
Registro de Atendimento. 

          

Partic ipação em Reunião Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

 

Partic ipação em Eventos 
Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 
conferências, apresentação de trabalhos, atividades 
artísticas e culturais. 

          

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: INOVAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Execução e monitoramento na gestão de processos Relatório de execução e acompanhamento           

Execução e monitoramento na gestão de projetos Relatório de execução e acompanhamento 
          

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e 

parcerias 
Acompanhamento e execução de processos SEI 

          

Criação e revisão de normativos Encaminhamentos e publicação de normativas 
          

Gestão e fiscalização de contratos, convênios e 

parcerias 
Acompanhamento e execução de processos SEI 

          

Elaboração de minuta de edital Documento da minuta e publicação de Editais 
          

Acompanhamento de etapas de editais Acompanhamento e execução de processos SEI 
          

            

            

            

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 

semanais 

Até 4 horas 

semanais 

Até 6 horas 

semanais 

Até 8 horas 

semanais 

Até 12 horas 

semanais 

Até 16 horas 

semanais 

Até 20 horas 

semanais 

Até 24 horas 

semanais 

Até 32 horas 

semanais 

Até 40 horas 

semanais 

Atualização, implantação e manutenção de software Software implantado/atualizado. 
          

Atualização, manutenção e operacionalização de 
serviço de Tecnologia da Informação 

Registro de prestação de serviço. 
          

Consolidação de dados e resultados Relatório de dados. 
          

Consultas e atualizações em sistemas estruturantes 
Cadastro de dados, atualização de sistemas e 
encaminhamento de informações. 

          

Prestação de serviço de apoio ou atendimento técnico 
administrativo 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 
encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de desenvolvimento de software 
Registro de atendimento, cadastro de informações, 
encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de design gráfico ou audiovisual 
Registro de atendimento, cadastro de informações, 
encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de gestão de projetos 
Registro de atendimento, cadastro de informações, 
encaminhamento de documentos. 

          

Prestação de serviço de gestão e fiscalização de 

contratos, convênios e parcerias 

Registro de atendimento, cadastro de informações, 

encaminhamento de documentos. 

          

Produção ou edição de documentos de 
desenvolvimento de software Relatórios de desenvolvimento de software. 

          

Acompanhamento de processos e confecção de 

documentos. 

Relatórios, Despachos, Parecer,Termos de Compromisso, 

Notificação, dentre outros. 

          

Partic ipação em comissões Relatórios, pareceres, documentos encaminhados 
          

Partic ipação em reuniões Registro de participação, Atas, Lista de Frequência. 
          

 
Partic ipação em Eventos 

Partic ipação em evento de capacitação, palestras, 

conferências, apresentação de trabalhos, atividades 

artísticas e culturais. 

          

Criação e/ou revisão de orientações/normativos. Instrução processual e minuta de documento. 
          

 
 
 
 

 
Atividades de contratação de TI 

Elaboração Termo de abertura de projeto, Estudo técnico 
preliminar, Nota Técnica, Pesquisa Mercado, Termo de 

Referência, revisão de Edital, Pesquisa Preço, Criação de 
Fórum, Pesquisa Painel de Preços, Despachos e Termo de 

encerramento de projeto 

          

Criação de credenciais de acesso aos serviços internos 
do Campus/ Reitoria 

SUAP 
          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: JURÍDICO Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Acompanhamento de e-mail institucional Respostas; encaminhamentos. 

          

 

Agendamento de reuniões 
Registro das reuniões nos sistemas internos e da AGU 

(Sapiens) 

          

Solicitação de subsídios em processos judiciais  
Encaminhamento das solicitações; análise e 

encaminhamento das respostas. 

          

 

Acompanhamento de processos Recebimento, digitalização, cadastramento nos sistemas 
internos e da AGU (Sapiens) e tramitação processual. 

          

 
Elaboração de minutas de peças jurídicas e de outros  

documentos 

Minutas de peças jurídicas (parecer, nota, cota); informações 

em mandado de segurança; ofíc io;  dentre  outros 

documentos da rotina administrativa. 

          

 

Orientação e apoio na gestão dos processos 
 

Assessoramento jurídico; encaminhamento de documentos. 

          

 
Apoio na gestão das atividades jurídicas 

Resultado de pesquisas sobre consultas jurídicas; 

intermediação entre servidores e Procuradora através de 

telefone, whatsapp e e-mail. 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES:ARQUITETURA E ENGENHARIA Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Acompanhamento de fiscalização de contratos de 

obras 
Relatórios 

          

Atualização das obras nos sitemas, conciliando os 

valores entre sistemas de engenharia, contábil e 
patrimonial 

 
Relatórios, SEI, CIPI, SIMEC, 

          

Elaboração de projetos arquitetônicos e 
complementares, planilhas de meta física, planilha 

orçamentária 

 
Projetos, SEI, Relatórios 

          

 
 
Elaboração de estudos técnicos preliminares e 

atividades inerentes ao planejamento da contratação. 

 

 
ETP Digital, SEI, Relatórios 

          

 
Emissão de Laudos e Pareceres 

 
Projetos, SEI, Relatórios 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



GRUPO DE ATIVIDADES: OUTRAS Faixa de Complexidade/ Tempo de Execução (em horas) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividade Entregas Até 2 horas 
semanais 

Até 4 horas 
semanais 

Até 6 horas 
semanais 

Até 8 horas 
semanais 

Até 12 horas 
semanais 

Até 16 horas 
semanais 

Até 20 horas 
semanais 

Até 24 horas 
semanais 

Até 32 horas 
semanais 

Até 40 horas 
semanais 

Atestado de Comparecimento (comparecimento do 

participante, de seu dependente ou familiar às consultas 
médicas, odontológicas e realização de exames em 

estabelecimento de saúde); 

 
 
Registro SEI / SUAP 

          

Execução de atividades inerentes a cursos, concursos 

públicos ou exames vestibulares, com pagamento de 

GECC (com necessidade de compensação de trabalho); 

 
Registro SEI / SUAP 

          

Licença para tratamento de saúde; Registro SEI / SUAP 
          

Feriados, Pontos Facultativos ou Recesso Registro SEI / SUAP           

Férias; Registro SEI / SUAP 
          

Partic ipação em ação de desenvolvimento profissional em 
serviço; 

Registro SEI / SUAP 
          

Redução da jornada sem redução da remuneração (art. 

98, §2º e §3º, da Lei nº 8.112, de 1990 ou Resolução IFSP 
nº 54/2019) 

 
Registro SEI / SUAP 

          

Outras ocorrências de afastamento, impedimentos ou 

licenças previstas em lei. 

 

Registro SEI / SUAP 

          

            

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


