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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS - PROPESSOAS

Instrução Norma�va Unifesp nº 1/2022/PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS - PROPESSOAS

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPESSOAS Nº 1/2022

 

              Estabelece orientações e procedimentos a serem observados para a adesão dos(das) servidores(as) técnico-administra�vos(as) em educação ao
Programa de Gestão e Desempenho (modalidade teletrabalho) no âmbito da Universidade Federal de São Paulo.                                                                       

                  

 

                          

 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO COM PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Portaria n° 654, de 12/03/2020, publicada no DOU de 13/03/2020, e considerando o disposto na RESOLUÇÃO N° 213/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO,
de 6 de dezembro de 2021, resolve:

 

Objeto e âmbito da aplicação

 

Art. 1°  Esta instrução norma�va estabelece orientações às unidades da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) para adesão ao Programa de
Gestão e Desempenho - PGD (modalidade teletrabalho) de que trata a RESOLUÇÃO N° 213/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO, de 6 de dezembro de
2021.

 

Art. 2°  A adesão ao PGD exige a elaboração de um plano de trabalho contendo as a�vidades que possam ser adequadamente executadas de maneira
remota e com a u�lização de recursos tecnológicos.

 

Do Processo de Adesão ao Programa:

 

Art. 3°  O processo de adesão deverá ser pe�cionado por meio da plataforma do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, em processo único, u�lizando
o �po de processo “PESSOAL: ADESÃO AO TELETRABALHO”.

 

Art. 4°   O processo deverá conter:

 

I - Formulário de critérios técnicos contendo as especificações elencadas no art. 17 da Resolução n° 213/2021/Conselho Universitário, encaminhado
pela chefia imediata do(a) servidor(a) (Anexo I - PGD (TELETRAB) _ CRITÉRIOS TÉCNICOS, disponível na Plataforma SEI);

II - relação de a�vidades que serão executadas no setor/unidade/equivalente em modalidade remota, com base na Tabela de A�vidades (Anexo II - PGD
(TELETRAB) _ RELAÇÃO DE ATIVIDADES, disponível na Plataforma SEI);

III - anuência das Congregações ou Conselho de Campus, da Superintendência ou Direção do HSP/HU e HU-2 e, no caso da Reitoria, pelas Pró-reitorias,
Superintendências ou Chefia de Gabinete, conforme dispõe o art. 31 da Resolução n° 213/2021/Conselho Universitário, que deve ser feita por meio de
despacho no mesmo processo;

IV - formulário de adesão individual do(a) servidor(a) (Anexo III - PGD (TELETRAB) _ TERMO DE CIÊNCIA, disponível na Plataforma SEI).

 

Parágrafo único. Se houver mais de um(a) servidor(a) em uma mesma unidade/setor/departamento ou equivalente, o formulário de adesão individual
de cada servidor(a) deverá ser incluído no mesmo processo SEI.

 

Art. 5°  Após cumpridas as disposições con�das no art. 4° desta Instrução Norma�va, o processo deverá ser encaminhado ao Comitê de Assessoramento
ao Programa de Gestão e Desempenho da ProPessoas – CAPGD/ProPessoas, para análise e emissão de parecer técnico, e serão considerados os
seguintes critérios:

 

I - se não houver apontamentos, será encaminhado ao(à) Pró-reitor(a) de Gestão com Pessoas para publicação da Portaria;

II - se houver apontamentos, deverá ser devolvido à unidade de origem para adequação.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 18/02/2022 
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Das Atribuições do CAPGD/ProPessoas

 

Art. 6°  O CAPGD/ProPessoas realizará a análise e emi�rá parecer técnico no processo de adesão, com indicação de deferimento ou indeferimento ao(à)
Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas, e a análise seguirá as seguintes etapas:

 

I - se deferido, será emi�da a Portaria pela ProPessoas, contendo o nome do(a)  servidor(a)  que par�cipará do PGD e a data de início;

II - se indeferido, o processo será devolvido à unidade do(a) servidor(a), que poderá interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias à  CAPGD/ProPessoas.

 

§ 1° A portaria de adesão ao PGD será publicada no Bole�m Eletrônico - SEI, disponível em h�ps://sei.unifesp.br/sei/publicacoes

 

Art. 7°  O CAPGD/ProPessoas será responsável pela abertura do PGD da unidade/setor/departamento ou equivalente e a liberação de acesso ao sistema
para o(a) par�cipante.

 

Art. 8°  Somente após a emissão da portaria de adesão, o processo será encaminhado aos setores abaixo relacionados, para adoção dos procedimentos
operacionais iniciais:

 

I – ao setor/unidade/departamento ou equivalente de lotação do(a) servidor(a);

II – à Divisão de Frequência/Departamento de Recursos Humanos - DRH/ProPessoas;

III – às Coordenadorias/divisões de Gestão com Pessoas dos campi e Hospital São Paulo-Hospital Universitário - HSP/HU.

 

Parágrafo único.  O registro e controle dos(das) par�cipantes do PGD e as providências rela�vas ao controle de frequência serão adotadas pelas
unidades de que tratam os incisos I a III deste ar�go.

 

Período de Adaptação no Sistema PGD

 

Art. 9° O(A) par�cipante terá o período mínimo de 30 (trinta) dias para adaptação ao sistema PGD, a par�r da disponibilização de acesso ao referido
sistema, com a finalidade de conciliar as entregas e o controle de frequência.

 

§ 1°  Durante o período de adaptação, o(a) servidor(a) deverá iniciar os registros de entregas no sistema PGD e também manter o controle de
frequência regular ao qual está subme�do.

 

§ 2° Encerrado o período de adaptação de que trata o caput, o controle de frequência passará a ser realizado exclusivamente pelo sistema PGD,
observadas as entregas informadas no plano de trabalho pactuado.

 

Do Desligamento do PGD

 

Art. 10.  No caso de desligamento do PGD, o processo deverá conter:

 

I - elaboração de o�cio devidamente jus�ficado, assinado pela chefia imediata e pelo(a) servidor(a);

II - encaminhamento ao CAPGD/ProPessoas, para emissão da Portaria de desligamento do PGD.

 

Das Indenizações e Vantagens

 

Art. 11.  Fica vedado o pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gra�ficação por a�vidades com
Raios-X ou substâncias radioa�vas, ou quaisquer outras relacionadas à a�vidade presencial, aos par�cipantes do programa de gestão em regime de
teletrabalho.

 

Art. 12.  Fica vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários e horas excedentes aos(às) par�cipantes do PGD.

 

Art. 13. O(A) par�cipante do PGD somente fará jus ao pagamento do auxílio-transporte nos casos em que houver deslocamento de sua residência para
o local de trabalho, nos termos da Instrução Norma�va n° 207, de 21 de outubro de 2019.

 

Art. 14.  O(A) par�cipante do programa de gestão fará jus ao pagamento de auxílio-alimentação, independentemente do regime de execução do
teletrabalho integral ou parcial.

 

Da Tabela de A�vidades

 

Art. 15. A tabela de a�vidades do PGD poderá ser atualizada a qualquer tempo.

https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_pesquisar&id_orgao_publicacao=0
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Parágrafo único. A atualização da tabela de que trata o caput deverá ser enviada via processo SEI ao CAPGD/ProPessoas contendo as novas a�vidades
homologadas pelas Câmaras Técnicas e/ou equivalente. 

 

Do prazo

 

Art. 16. A adesão ao PGD poderá ser realizada a qualquer tempo, observados os procedimentos desta instrução norma�va.

 

Das Disposições Finais e Transitórias

 

Art. 17.  O(A) servidor(a) que esteja em trabalho remoto estabelecido pela Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 DE SETEMBRO DE 2021,
e pela PORTARIA PROPESSOAS Nº 3768, de 25 de outubro de 2021, após o período de adaptação de que trata o art. 9° desta instrução
norma�va, deverá encerrar seu processo SEI de Trabalho Remoto no qual encaminha mensalmente o relatório de a�vidades, preenchendo o formulário
de encerramento do trabalho remoto/Covid-19 (disponível na Plataforma SEI).

 

§ 1°  O formulário de que trata o caput é individual e deverá ser assinado pelo(a) servidor(a) e pela chefia imediata no processo SEI aberto à época do
trabalho remoto (COVID-19), informando sobre o término desta ação.

 

Art. 18.  Ao(À) servidor(a) que aderir ao PGD não se aplicam as situações elencadas no art. 4° da Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de
setembro de 2021, e arts. 3°, inciso I e 5° da PORTARIA PROPESSOAS N° 3768, de 25 de outubro de 2021.

 

 Art. 19.  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas.

 

Vigência

 

Art. 20.  Esta instrução norma�va entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ELAINE DAMASCENO

Pró-Reitora de Gestão Com Pessoas

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - PORTARIA N° 654; DOU DE 13/03/2020

 

 

 

ANEXO  I

CRITÉRIOS TÉCNICOS - REGIME DE TELETRABALHO

 

 

 
Com fundamento no art. 17 da Resolução nº 213/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO que regulamenta o regime de Teletrabalho na Unifesp, segue abaixo
o estabelecimento dos critérios técnicos para adesão dos(as) interessados(as) neste setor:

 

SETOR: Campus/Departamento/Coordenadoria/Divisão/Setor
 

 

 
 

 

I - Total de vagas/cargos, se houver:

(Indicar o número de servidores que poderão par�cipar)
 

II - Regime de execução:

(1. Integral ou 2. Parcial ou 3.Integral + Parcial)
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III - Vedações:

(Determinar as regras de restrições para execução teletrabalho)

IV - Prazo de permanência 

(Determinar o prazo da vigência do programa - Mensal/Anual. 
Descrever o período exato: de xx/xx/20xx a xx/xx/20xx)

 

V - Conhecimento técnico requerido 

(Detalhar quais são os conhecimentos técnicos exigidos do servidor para execução do
teletrabalho em formato remoto)

 

IV - Infraestrutura mínima

(Descreva a infraestrutura necessária que o servidor deverá manter para realizar as
entregas em formato remoto)

 

 

ASSINATURA DA CHEFIA DO SETOR

CIÊNCIA DO(S) Servidor(es)

 

 

 

ANEXO II

 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

*(Consultar Tabela de A�vidades em: h�ps://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/tabela-de-a�vidades)

 

 

SETOR: Campus/Departamento/Coordenadoria/Divisão/Setor
 

 

 
 

 

RELACIONAR AS ATIVIDADES:

 

 

 

 

 

ASSINATURA DA CHEFIA DO SETOR

 

 

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Programa de Gestão

 

 

Nome do par�cipante  
 

Matrícula  
 

E-mail  
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Celular  
 

Unidade de exercício  
 

Regime de execução  
 

 

Em razão de ter solicitado minha adesão ao programa de gestão, DECLARO não estar enquadrado em nenhuma das situações de inabilitação, assumindo
os seguintes compromissos:

 

I - ter ciência de todas as atribuições e responsabilidades previstas no plano de trabalho e na Resolução nº 213/ 2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO, que
ins�tui o programa de gestão no âmbito da Unifesp;

II - dispor de recursos tecnológicos e de comunicação, observadas as condições ambientais e ergonômicas, necessários à execução das tarefas em
programa de gestão;

III - cumprir a meta de desempenho estabelecida no plano de trabalho;

IV - observar, durante a execução das tarefas em programa de gestão, as disposições constantes da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoas (LGPD), no que couber, bem como as orientações da Portaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que divulga o
Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Execu�vo Federal;

V - atender às convocações para comparecimento à unidade, observada a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas úteis;

VI - manter os dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e a�vos;

VII - consultar diariamente o meu e-mail ins�tucional, os sistemas informa�zados da Unifesp e demais formas de comunicação da unidade;

VIII - manter contato permanente com a chefia imediata.

 

DECLARO ainda estar ciente de que:

 

1. a par�cipação no programa de gestão não cons�tui direito adquirido e pode ser interrompido, de acordo com as condições estabelecidas
no art. 28 da Resolução nº 213/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO;

2. não haverá pagamento de serviços extraordinários e horas excedentes, auxílio-transporte, adicional noturno e demais vantagens,
conforme consta nos ar�gos 38 a 43 da Resolução nº 213/2021/CONSELHO UNIVERSITÁRIO;

3. a vedação de u�lização de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

4. o descumprimento das metas acordadas no plano individual de trabalho será considerado como não cumprida a respec�va jornada de
trabalho e estarei sujeito(a) à compensação e apuração na forma dos ar�gos 44 e 144 da Lei nº 8.112, de 1990, observado o fluxo ins�tucional para
registro de denúncias. 

 

Assinatura do(a) par�cipante
  

Assinatura da chefia imediata
  

 

Documento assinado eletronicamente por Elaine Damasceno, Pró-Reitor(a) de Gestão com Pessoas, em 18/02/2022, às 16:47, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0996487 e o código CRC 6DBFF787.

Rua Sena Madureira, 1500 - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.004215/2022-96 SEI nº 0996487

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

