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É uma modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada 
regular pelo participante pode ser realizado 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 (artigo 3°, inciso VII da Instrução 
Normativa N. 65/2020)

O QUE É TELETRABALHO
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O QUE É PROGRAMA DE GESTÃO

Ferramenta de gestão autorizada em ato normativo de Ministro 
de Estado e respaldada pela norma de procedimentos gerais, que 
disciplina o exercício de atividades em que os resultados possam ser 
efetivamente mensurados. O Programa de Gestão é uma forma de 
trabalho com foco em metas e resultados, no qual a instituição atua 
de maneira estratégica, planejando e monitorando as atividades 
produzidas, por meio de planos de trabalho. Dessa forma, o servidor 
participante poderá realizar as suas atividades de maneira remota, 
parcial ou integralmente, pois, mais importante que a presença física 
no local de trabalho, é a transparência sobre o resultado produzido. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
DO PROGRAMA DE GESTÃO

Adesão voluntária; 

Substitui o controle de frequência pela mensuração de resultados;

Estabelecimento de Plano de Trabalho, acordado entre chefia imediata 
e servidor participante do programa de gestão, e assunção de Termo de 
Responsabilidade; 

Resultados mensurados pelos sistemas de informação; 

Possibilidade de suspensão da adesão ao Programa de Gestão pelo 
servidor participante em caso de não adaptação;

Possibilidade de suspensão da adesão ao Programa de Gestão, pelo 
descumprimento do Plano de Trabalho e Termo de Responsabilidade; 

Execução das atividades laborais em Teletrabalho em regime parcial ou 
em regime total;
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Servidores públicos ocupantes de cargo efetivo; 

Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração; 

Contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993; 

Empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, em exercício na unidade;

QUEM PODE ADERIR AO PROGRAMA 
DE GESTÃO (TELETRABALHO)
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ATIVIDADES QUE NÃO PODEM SER  
DESEMPENHADAS EM TELETRABALHO

Atividades que somente podem ser executadas com a presença física 
do servidor no Órgão Público; 

Redução da capacidade de atendimento ao público interno e externo 
que não possa ser suprida pelo atendimento intermediado pelas 
Tecnologias da Informação e; 

Atividades que não são passíveis de mensuração.
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OBJETIVOS DO PROGRAMA DE 
GESTÃO (TELETRABALHO)

Promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos 
participantes; 

Contribuir com a redução de custos no poder público;

Atrair e manter novos talentos e melhorar a qualidade de vida dos 
participantes, 

Contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes 
com os objetivos da Instituição; 

Estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da 
cultura de governo digital;

Gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos; e 

Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade.
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PROGRAMA DE GESTÃO E A CARREIRA DOS 
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO -TAEs

Importante a compatibilização da lei regulamentadora da classe - 
Lei 11.091/2005 com a Instrução Normativa 65;

A principal ressalva a ser observada para fins de aplicabilidade do 
PGD/Teletrabalho à categoria TAE consiste na vedação à redução 
da capacidade de atendimento de setores que atendem ao público 
interno e externo e que não possa ser suprida pelo atendimento ao 
público intermediado pelas Tecnologias da Informação.
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As principais premissas para avaliação da compatibilidade da atividade 
docente para fins de adesão Programa de Gestão/Teletrabalho, consiste 
na observância dos limites referenciais de carga horária docente, 
na natureza da atividade a ser exercida, uma vez que a atividade 
docente inclui: ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa e de 
representação institucional, e por último, a possibilidade de mensuração 
da produtividade, dos resultados e do desempenho do participante em 
suas entregas.

PROGRAMA DE GESTÃO E A CARREIRA 
DOS SERVIDORES DOCENTES
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  
DO PARTICIPANTE - IN-65

I - assinar termo de ciência e responsabilidade;

II - cumprir o estabelecido no plano de trabalho;

III - atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que 
sua presença física for necessária e houver interesse da Administração 
Pública, mediante convocação com antecedência mínima prevista na 
norma de procedimentos gerais e desde que devidamente justificado 
pela chefia imediata;

IV - manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, 
permanentemente atualizados e ativos;

V - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio 
eletrônico institucional, a Intranet e demais formas de comunicação do 
órgão ou entidade de exercício;
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RESPONSABILIDADES DO CHEFE  
IMEDIATO - IN-65

I - acompanhar a qualidade e a adaptação dos participantes do programa 
de gestão;

II - manter contato permanente com os participantes do programa de 
gestão 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;

IV - dar ciência ao dirigente da unidade sobre a evolução do programa 
de gestão, dificuldades encontradas e quaisquer outras situações 
ocorridas, para fins de consolidação dos relatórios; e

V - registrar a evolução das atividades do programa de gestão nos 
relatórios periodicamente
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VANTAGENS E DESVANTAGENS  
DO TELETRABALHO

INDICADORES POSITIVOS
Desenvolvimento de uma cultura de orientação para resultados e qualidade da entrega 
dos servidores, resultando em aumento de produtividade e eficiência do serviço público; 

Avaliação de desempenho alinhada ao PG; 

Fortalecimento da relação chefe x servidor e aumento da confiança; 

Fomento ao mapeamento e sistematização de processos; 

Qualidade de vida do servidor alinhado ao alcance dos objetivos institucionais; 

Racionalização do gasto público, com a redução de diárias e passagens; veículos e 
combustíveis, vale-transporte, aquisição de móveis e equipamentos, contratos de 
limpeza;

Economicidade de gastos em despesas de custeio (despesas como energia, água, 
materiais de expediente, café, telefone, vigilância, manutenção predial, impressoras, 
além da perspectiva de aumento da durabilidade dos móveis e equipamentos); 

Potencial de otimização da utilização dos espaços físicos das unidades: servidores 
participantes do PGD poderão dividir a mesma estação de trabalho em dias alternados, 
ampliando a utilização dos espaços e equipamentos para outras atividades (como, por 
exemplo, ensino, pesquisa e extensão);
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VANTAGENS E DESVANTAGENS  
DO TELETRABALHO

INDICADORES NEGATIVOS
Transferência para o servidor de fornecimento de todas as condições materiais, 
tecnológicas e infraestrutura para a execução das atividades; 
Impossibilidade de garantia ao servidor pelo órgão, de ambiente salubre e seguro 
para seus trabalhadores em teletrabalho; 

Necessidade de fornecimento ao servidor pelo órgão, de equipamentos de proteção 
individual, espaços, ferramentas e insumos de trabalho que atendam os requisitos 
de saúde e proteção do trabalhador; 
Incerteza, a partir da IN nº 65/2020, quanto à responsabilização do órgão por dano 
ocasionado ao trabalhador no trabalho ou em decorrência dele, especificamente 
no que se refere à indenização; 

Risco de avaliação subjetiva pela chefia imediata; a exposição pública da 
avaliação de qualidade; o não aceite das atividades pontuadas com nota inferior 
a 5; Responsabilidade e Custeio de ferramentas que garantam a segurança da 
informação pelo servidor.

Autogerenciamento do tempo;
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CONCLUSÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE 
PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
GESTÃO NO IFBA

Há amparo legal e segurança jurídica para a implementação do Programa de 
Gestão (teletrabalho) no IFBA; 

A Comissão opina pela utilização do SUSEP, enquanto sistema informatizado 
apto para mensuração da produtividade e dos resultados, sendo o SUAP 
outra alternativa; 

As vantagens gerenciais; administrativas, acadêmicas e financeiras de 
adesão pelo IFBA ao Programa de Gestão (teletrabalho), a partir da análise 
dos custos e demais fatores inerentes à presença física dos servidores no 
Instituto, superam as desvantagens; 

Há possibilidade de incremento na qualidade de vida dos servidores; 

Alinhamento ao Princípio da Eficiência, uma vez que imprescinde de 
mensuração da produtividade e dos resultados; 

Ferramenta de alcance e cumprimento dos objetivos institucionais.

Para mais informações, acesse a página oficial do PDG no IFBA: 
https://portal.ifba.edu.br/dgp/programa-de-gestao/ 
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