
COMISSÃO PERMANENTE DE TELETRABALHO 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1- Qual a legislação que regulamenta o Programa de Gestão? 

 Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020; 

 Resolução 53 de 27 de Abril de 2022 do IFBA; 

 Decreto 11.072/2022 

 

2- Quem poderá participar do Programa de Teletrabalho no IFBA/SF? 

Poderão aderir ao teletrabalho os servidores que atendam ao disposto no artigo 3º e seus 

incisos, da Resolução 53, de 27 de abril de 2022: 

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; 

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. 

 

 

3- Quem não poderá aderir do Programa de Teletrabalho no IFBA/SF? 

Não poderão aderir ao teletrabalho os servidores cuja atividades se enquadrem no disposto 

no artigo 6º, § 2º, incisos I, II e III, da Resolução 53, de 27 de abril de 2022: 

 

Art. 6º (...) 

§ 2º 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;  

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

externo; 

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

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.072-de-17-de-maio-de-2022-401056788


 

4- Servidores docentes poderão aderir ao Programa de Teletrabalho? 

No dia da votação da Resolução pelo Consup, foi proposta da conselheira representante dos 

docentes que fosse retirada a possibilidade de concessão do PDG aos docentes, pois a 

regulamentação desta categoria careceria de normativa específica. A proposta foi aprovada 

por 17 votos a favor e 2 contra, conforme item 2.5 da Ata constante do documento público nº 

SEI nº 2309085, processo público 23278.003719/2022-61 

 

5- Estagiário pode aderir ao Teletrabalho? 

Tanto a IN quanto a Resolução, (bases para implantação do PDG-Teletrabalho no IFBA), 

não preveem a possibilidade de adesão ao programa para estagiários. Essa permissão 

ocorreu a partir do Decreto 11072/2022 (posterior às normas citadas anteriormente). A 

adesão de estagiários ao Teletrabalho no âmbito do IFBA necessita de novas normas a 

serem publicadas no âmbito do IFBA 

 

6- Como o servidor pode aderir ao Programa de Gestão e Desempenho? 

Via inscrição após publicação de edital com vagas disponibilizadas pelas chefias de acordo com os 

setores e modalidades de Teletrabalho. 

Para que o servidor possa participar o PGD é necessário que ele participe de um processo 

seletivo, obedecendo as regras e cronograma estabelecidos no Edital que estabelece os 

procedimentos gerais no seu Campus. 

 

7- Como será definida a quantidade de vagas por setor e como será definido o 

percentual em trabalho remoto de cada vaga? 

Sugere-se o diálogo entre chefia imediata e servidores de cada setor, que permitirá 

estabelecer a quantidade de vagas e percentuais específicos para os servidores que 

expressaram vontade em participar do PDG-Teletrabalho. Essas vagas estabelecidas após o 

diálogo entre os pares, e observados os limites da legislação aplicável, serão 

disponibilizadas no edital. 

 

8- Se existir apenas um servidor lotado no setor, este poderá aderir ao PDG-

Teletrabalho? 

Não há quaisquer impedimentos legais por conta da quantidade de servidores por setor. A 

possibilidade de aderir ao programa está relacionada com a natureza das atividades do 



servidor e sua disponibilidade para a execução do trabalho remoto após diálogo com a 

chefia imediata. 

 

9- O Edital de Seleção prevê possibilidade de recursos, após o resultado parcial? A 

quem deverá ser encaminhado os recursos? 

Sim, os Editais de Seleção preveem a possibilidade de o candidato encaminhar recurso. Este deverá 

ser encaminhado para a Comissão do Programa de Gestão, com detalhamento no Edital. 

 

10- Uma vez instituído o Programa de Gestão e Desempenho, os servidores são 

obrigados a participar? 

Não, a participação no PGD é facultativa e mediante inscrição. 

 

11- O que o servidor precisa providenciar para dar início a execução do Programa de 

Gestão? 

O Plano de Trabalho e a Tabela de atividades, ambas verificadas e aprovadas pela Chefia 

 

 

12- Quais os grupos de servidores são elegíveis ao Teletrabalho no IFBA/SF? 

A princípio são elegíveis todos os servidores técnicos administrativos que atenderem aos 

requisitos da norma, independentemente do cargo, podendo ser de forma parcial ou integral. 

A avaliação deverá ser feita também em cada caso concreto. 

 

13- Haverá uma regra de transição / prazo para implementação ou adaptação às novas 

regras? 

Conforme previsão do art. 16 da Instrução Normativa, o prazo para adaptação às novas 

regras, referido no dispositivo como ambientação, será de seis meses. 

 

14- Os servidores participantes da jornada flexibilizada (30h) poderão aderir ao 

teletrabalho? 

O pressuposto da jornada flexibilizada é o atendimento presencial ao público. O Decreto no. 

1590/95, traz: 

 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, 

em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao 

público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da 



entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 

horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo para 

refeições. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 9.9.2003). 

 

Sendo assim, para um servidor em jornada flexibilizada aderir ao Teletrabalho, deverá 

interagir com sua chefia imediata para verificar a possibilidade de alteração da portaria de 

flexibilização, retirando deste regime o servidor interessado no Programa de Gestão- 

teletrabalho, e reorganizando o setor diante da nova configuração visto que é vedada pelo 

artigo 6º, § 2º, item III da Resolução 53/2022 ao servidor flexibilizado ingressar na 

modalidade Teletrabalho.  

Art. 6º (...) 

§ 2º 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;  

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

externo; 

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

 

15- Os profissionais de cargos específicos – médicos, psicólogos, nutricionistas e 

assistentes sociais - podem aderir ao Teletrabalho? 

Não há vedação na Resolução. A princípio todos os servidores técnicos administrativos são 

elegíveis, desde que atendam aos requisitos. 

Há de se considerar uma análise da possibilidade para o desenvolvimento das atividades 

que possam ser executadas de forma remota a partir do estudo de cada caso concreto, 

sendo a forma parcial uma das alternativas. 

 

16- Os servidores que aderirem ao Teletrabalho deverão permanecer à disposição a 

qualquer horário?  

É importante que duas métricas sejam claras entre chefia e servidores: 

 

a) O horário de disponibilidade no Teletrabalho que será estabelecido com a chefia imediata 

para atendimento de demandas da Instituição, mediante uso de telefone, ferramentas de 

chat, videoconferência, e outras ferramentas de comunicação. 

 

b) Metas a serem alcançadas com relação à atividade remota, que independe do horário, 



podendo o servidor desenvolver seu trabalho da forma que for conveniente para ele e a 

administração pública. 

 

 

17- O telefone do servidor em Teletrabalho estará à disposição do IFBA o tempo todo 

quando ele não estiver na Instituição? 

Segundo a Resolução 53/22: 

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

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 

 

18- É permitido ao servidor participante do Programa de Gestão/Teletrabalho ter domicilio 

em cidade diferente da sua lotação? 

Sim. O servidor poderá desenvolver suas atividades em qualquer local, desde que atenda 

aos critérios referentes ao prazo para atendimento presencial tempestivamente, quando 

solicitado, bem como, atenda aos requisitos técnicos para desenvolvimento de suas 

atividades e atendimento das demandas institucionais (conexão, equipamentos, etc.). 

Lembrando que o artigo 31 da IN 65 traz: 

 

Art. 31. Não será concedida ajuda de custo ao participante do programa de gestão quando 

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

O servidor ainda deve atender as convocações da instituição tempestivamente, de acordo 

com os prazos estabelecidos na Resolução 53, Art. 41, incisos 3 e 4 

§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. Destaca-se que os custos com deslocamento até a unidade de sua lotação são 

de responsabilidade do servidor. 

 



19-  Servidor deve registrar o ponto quando estiver presencialmente? 

Sim. O registro do ponto é importante para quem recebe auxílio transporte e principalmente 

para a chefia acompanhar os dias em que o servidor esteve em trabalho presencial. 

Pela Resolução 53/22: 

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. 

20- O servidor participante do Programa de Gestão/Teletrabalho receberá alguma ajuda 

financeira ou compensação do IFBA/SF para aquisição de equipamentos, expediente, 

mobiliário em geral e custeio de despesas (água, luz, internet)? 

Conforme estabelece a RESOLUÇÃO Nº 53/2022. Art. 51, XII e XIII o servidor deverá: 

Providenciar, sem qualquer ajuda de custo, equipamentos informatizados como hardwares e 

softwares que possibilitem acesso aos sistemas e acesso à internet banda larga, cujo 

desempenho e estabilidade sejam suficientes para a realização a distância das tarefas 

contidas no programa de gestão e combinadas com a chefia imediata. 

 

§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. 

 

21- Como se dará a segurança da informação e gerenciamento de dados no Programa de 

Teletrabalho 

Assim como os equipamentos e infraestrutura para o Teletrabalho é de responsabilidade do 

servidor que aderir o Teletrabalho é dever do participante manter a infraestrutura necessária 

para o exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da 

informação, quando executar o PDG. Caberá ao servidor em regime de teletrabalho garantir 



que esteja acessando os sistemas e a rede da instituição através de um equipamento com 

antivírus e protegido de acessos de terceiros. Qualquer incidente deverá ser imediatamente 

comunicado. 

 

22-  Quando o servidor utilizar equipamento pessoal para desenvolver as atividades do 

Teletrabalho, quem prestará o suporte técnico necessário? 

 

O servidor será o responsável por arcar com a manutenção dos equipamentos utilizados. O 

IFBA/SF prestará assistência apenas para questões relacionadas à viabilização dos 

sistemas institucionais. 

 

23- Como fica o auxílio transporte para o servidor participante no Teletrabalho integral? 

De acordo com o artigo 33, da IN 65/2020 "o participante do programa de gestão e 

desempenho 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". Assim, quem está 

em teletrabalho integral não fará jus a essa indenização. 

 

24- Será pago adicional noturno para os servidores que aderirem ao teletrabalho? 

Não. Conforme Resolução 53/2022, Art. 23: Fica vedado o pagamento de adicional noturno 

aos participantes. 

 

 

25- Será pago adicional de insalubridade para os servidores de aderirem ao Teletrabalho? 

Não, conforme artigo 36 da IN 65: 

 

Art. 36. 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 

programa de gestão em regime de Teletrabalho. 

 

 

26- Qual sistema institucional será utilizado para acompanhar as metas e resultados do 

Teletrabalho? 



Será utilizado o SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, no módulo do PDG-

Teletrabalho, através do caminho GESTÃO DE PESSOAS – PROGRAMA DE GESTÃO, 

onde tanto a chefia imediata, quanto os servidores participantes do Teletrabalho irão inserir 

as informações pertinentes à execução do Plano de Trabalho. 

 

27- Quem define metas que deverão ser atingidas pelo servidor em Teletrabalho? 

As atividades e respectivas metas a serem acordadas em plano de trabalho, serão definidas 

em conjunto entre o participante e a respectiva chefia imediata, em conformidade com o 

estabelecido na norma de procedimentos gerais e na tabela de atividades. 

 

28- Como será medida a produtividade do servidor em Teletrabalho? 

O plano de trabalho deverá prever o cronograma das entregas, que se referem às atividades 

desempenhadas e as respectivas metas, bem como sua aferição, que será realizada 

mediante análise fundamentada da chefia imediata quanto ao atingimento ou não das metas 

estipuladas. A produtividade será registrada em sistema dedicado a esse fim. 

 

29-  Como serão avaliados os participantes em regime de Teletrabalho? 

As entregas referentes ao plano de trabalho deverão ter sua aferição realizada pela chefia 

imediata em até 40 dias e registradas em um valor que varia de 0 a 10, somente serão 

consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja igual ou 

superior a 5, conforme Art. 36 da Resolução 53/2022 e Art. 14 da IN 65/2020. 

 

30- Como será a avaliação dos gestores? 

A regra para as avaliações vale também para os gestores que, como participantes do 

programa de gestão, exercerem suas atribuições nos moldes do programa. Assim, os 

gestores deverão assinar plano de trabalho com as atividades e respectivas metas e as 

chefias imediatas deverão avaliar suas entregas, em até 40 dias, em uma escala que varia 

de 0 a 10, considerando-se aceitas as entregas cuja nota atribuída seja igual ou superior a 

5. Vale lembrar que, embora as atividades realizadas pelos gestores apresentem 

características distintas das atividades dos demais participantes, isso não inviabiliza sua 

previsão, mensuração e avaliação, para fins de controle de produtividade e de qualidade, 

principalmente para resguardar a transparência do programa de gestão. 

 

31- Como serão mensuradas as demandas não quantificáveis ou que oscilam?  



Serão mensuradas a partir de planos, projetos e atividades e o atingimento das metas 

estabelecidas. Conforme pactuado entre o servidor e a chefia dentro das especificidades de 

cada setor e atividade. 

 

32- Uma vez que o servidor aderiu ao programa de gestão, poderá ser desligado do 

programa? 

Sim, nos termos do Art. 43 da Resolução 53/2022: 

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; 21 Programa de Gestão na Modalidade de Teletrabalho 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 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. 

 

33- Os participantes que extrapolarem a jornada de 40 horas semanais durante o 

teletrabalho terão direito a banco de horas ou hora extra? 

As metas estabelecidas deverão ser compatíveis com a jornada de trabalho do participante. 

É vedada aos participantes a realização de banco de horas e de serviços extraordinários, 

nos termos do Art. 30 da IN 65/2020. O cumprimento de metas superiores às metas 

previamente estabelecidas não configura horas excedentes para o participante. Tal situação 

será devida e oportunamente regulamentada. 

 



34- Os participantes do programa de gestão sofrerão alguma alteração no valor pago 

como auxílio alimentação? 

A IN nº 65, de 2020, não dispõe acerca do auxílio alimentação, que deverá ser pago 

conforme legislação de referência, quando atendidos os requisitos necessários. 

 

35- Quais serão os procedimentos se houver indisponibilidade para o teletrabalho? 

IN nº 65, de 2020 estabelece que o participante deverá comunicar ao chefe imediato a 

ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das 

metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho. 

 

Para fins de atestados de comparecimento dos servidores segue o que está consignado na 

legislação vigente. 

 

36- Em quais situações o dirigente da unidade poderá suspender, temporariamente, a 

participação do setor no Programa de Gestão, na modalidade Teletrabalho? 

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. 

 

37- Como são caracterizadas as doenças relacionadas ao trabalho para os servidores em 

Teletrabalho?  

Os trâmites para acompanhamento dos/as servidores/as em Teletrabalho para possível 

caracterização das doenças, serão os mesmos aplicados para aqueles que atuam 

presencialmente, isto é, devem contar com a avaliação da Perícia Oficial em Saúde para 

caracterização do nexo de causalidade entre o agravo à saúde e a exposição ocupacional 

do servidor. 

 



38- Como o servidor participante do PDG-Teletrabalho deverá proceder com o Plano de 

Trabalho nos casos de licenças médicas?    

Após comunicar a chefia imediata sobre a necessidade de licença médica o plano de 

trabalho do servidor deverá ser interrompido pelo prazo que durar a licença. 

 

39- Se for desligado por falta de cumprimento de metas, o servidor ainda poderá 

participar do programa posteriormente? 

Sim, nos termos do Art. 19 da IN 65/2020 o participante poderá ser desligado do programa 

de gestão nas seguintes hipóteses: 

 por solicitação do participante; 

 no interesse da Administração, em razão de conveniência, necessidade ou 

redimensionamento da força de trabalho; 

 pelo descumprimento das metas e obrigações estabelecidas; 

 pelo decurso de prazo, quando houver; em virtude de remoção do participante para 

outra unidade; 

 em virtude de aprovação do participante para a execução de outra atividade não 

abrangida pelo programa de gestão, salvo na hipótese de acumulação lícita de cargos 

e desde que comprovada a compatibilidade de horários; 

 pela superveniência das hipóteses de vedação previstas no documento de 

procedimentos gerais da unidade, quando estabelecidas; 

 e pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades. 

 

Ainda fica vedada a participação do servidor que não alcançar o 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. 

 

40- Em quais situações o dirigente da unidade poderá suspender, temporariamente, a 

participação do setor no Programa de Gestão, na modalidade teletrabalho? 

Conforme 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. 

 


