
Plano de Trabalho Remoto - Unifesp



Objetivos: 

ü  Apresentar as ferramentas disponíveis para o Trabalho Remoto na 
Unifesp, enquanto perdurar o Estado de Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

ü Destacar as principais dúvidas ocorridas durante este processo – 
Planos de Trabalho Remoto e Relatórios de Atividades.



PORTARIA PROPESSOAS Nº 818, DE 31 DE MARÇO DE 2020

Reorienta, em conformidade às Instruções Normavas n° 27 e 28, do Ministério da 

Economia, de 25 de março de 2020, as rotinas de trabalho e de procedimentos 

administrativos  no âmbito da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp e 

Hospital Universitário - HU, enquanto perdurar o Estado de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

http://www.portaldrh.unifesp.br/images/portariasrh/portaria818propessoas31-03-2020.pdf

http://www.portaldrh.unifesp.br/images/portariasrh/portaria818propessoas31-03-2020.pdf


• O trabalho remoto ensejará um plano de tarefas a ser proposto pela chefia 
imediata, ouvidos(as) os(as) servidores(as) lotados(as) nas respectivas unidades 
organizacionais, com anuência do Diretor de Campus ou Diretor Acadêmico ou 
Diretor Administrativo. 

Como deve ser realizado o plano de trabalho/tarefas do trabalho remoto? 

Onde devo inserir meu plano de trabalho remoto? Devo inserir Individual ou de 
toda equipe em um único processo? 

• Se houver mais de um servidor lotado na unidade organizacional, a chefia imediata 
deverá abrir apenas um processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, que 
vinculará todos(as) servidores(as) lotados(as) na unidade organizacional. 

• Caso, o servidor já tenha aberto um único processo para o seu Plano de Trabalho, 
não há necessidade da chefia imediata criar outro processo para toda sua equipe. 

• Os processos já abertos devem continuar como estão, sejam individuais ou não. 
Não há necessidade de abertura de novo processo.



Como inserir meu  plano de trabalho remoto no SEI ? 

Importante, preencher todos os dados 
que estão no Termo de Adesão !!

. 



• O Plano de Trabalho deverá ter a aprovação eletrônica do:
- Servidor;
- Da sua Chefia Imediata;
- E do Chefe do Departamento ou  Coordenador ou Diretor (a depender da área) 

 Quem é responsável por aprovar e encaminhar o plano de trabalho/tarefas?  

• A chefia imediata (secretária ou servidor) será responsável por encaminhar o 
processo SEI à Coordenadoria de Gestão com Pessoas – CSP 

Importante: Ao criar o Plano, disponibilizar bloco de assinatura  para que o Chefe do Departamento possa 
assinar !!!!



• Todos os planos de trabalho e/ou tarefas encaminhados até o dia 31 de março de 
2020, estarão automaticamente  prorrogados na data de entrada em vigor desta 
Portaria e enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), dispensando-se, 
portanto, elaboração de novo plano de trabalho e/ou tarefa. 

• Fica a critério da chefia imediata adotar novo plano de trabalho e/ou tarefa 
mediante a necessidade de adequação das atividades do setor.

 Devo fazer todo mês um novo Plano de Trabalho?  

• A regra é que não há necessidade de fazer 
novos Planos de Trabalho a cada mês.



 Da Realização do Trabalho Remoto: saída de equipamentos    

Para realização do trabalho remoto o(a) servidor(a) deverá utilizar aparelho que 
possibilite recursos de áudio e vídeo, podendo ser:

• I. computador (desktop ou notebook) ou; 
• II. tablet ou; 
• III. celular smartphone; 

Parágrafo único: Os custos referentes à conexão 

à internet, à energia elétrica e ao telefone, 

dentre outras despesas decorrentes para 

adequada realização do trabalho, que seria 

executado na repartição, correrão por conta 

do(a) servidor(a), não gerando qualquer tipo de 

ônus à Unifesp. 



 Há possibilidade de retirar equipamento da Unifesp para realizar meu trabalho remoto ? 

 
ü Art. 17: Caso haja necessidade de retirada de documentos e 

processos físicos pertinentes ao trabalho realizado pelo(a) 
servidor(a), será lavrado termo de responsabilidade  a ser assinado 
pelo(a) servidor(a) que realizar o trabalho remoto e por sua 
respectiva chefia imediata, na forma dos Anexos disponibilizados no 
SEI.

 
ü A área de Patrimônio solicita que nos casos 

de saída de Equipamentos, também deverá 
ser anexado (no mesmo processo já aberto 
no SEI) o TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 
SAÍDA DE EQUIPAMENTOS, a ser assinado 
pelo(a) servidor(a) que retirará o 
equipamento para trabalho remoto e por sua 
respectiva chefia imediata.

 
ü O termo também precisa ser enviado por e-mail para: patrimonio.csp@unifesp.br

Conforme PORTARIA PROPESSOAS No 818, DE 31 DE MARÇO DE 2020, a seção VII cita nas Disposições Gerais:



 Há possibilidade de retirar equipamento da Unifesp para realizar meu trabalho remoto ? 

ü TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SAÍDA DE EQUIPAMENTOS, a ser assinado 
pelo(a) servidor(a) que retirará o equipamento para trabalho remoto e por sua 
respectiva chefia imediata. 



Como será realizado o controle de frequência do(a) servidor(a) em trabalho remoto 
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID19)?  

• O controle de frequência do(a) servidor(a) se dará da seguinte forma: 

• O(A) servidor(a) deverá enviar o relatório das tarefas desenvolvidas à chefia 
imediata, por meio do SEI, em até 30 (trintas) dias, utilizando-se, para tanto, o 
mesmo processo de abertura; 

      Como sugestão: 

• Orientamos que sejam feitos um 
relatório para cada mês, enquanto 
durar o trabalho remoto.

      
      Exs: 01 a 30/04 ; 01 a 31/05



Como será realizado o controle de frequência do(a) servidor(a) em trabalho remoto 
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID19)?  

• Nos casos de turnos alternados de revezamento e/ou flexibilização a chefia 
imediata deverá informar às divisões e/ou coordenações de gestão com pessoas 
nos campi ou HU, para os respectivos lançamentos de ocorrências no controle de 
frequência. 

• Nestas situações, deverá haver Planos e 
Relatórios de Atividades para os dias 
trabalhados remotamente.

• Ou seja, na planilha eletrônica de controle da frequência, deverá ser informado os 
dias de trabalho presencial (para efeitos de lançamento de desconto proporcional 
dos benefícios).



• Recebido o relatório de tarefas, a chefia imediata informará as ocorrências 
provenientes do descumprimento do plano de trabalho/tarefas às divisões e/ou 
coordenações de gestão com pessoas dos campi e HU; 

Como será realizado o controle de frequência do(a) servidor(a) em trabalho remoto 
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID19)?  

• Importante: a chefia imediata não deve 
esquecer de fazer a Avaliação do 
Relatório que fica na parte de baixo do 
formulário. 

• Somente com esta avaliação e com a 
assinatura eletrônica do Servidor e do 
seu chefe imediato é que seu controle de 
frequência mensal estará validado !!

Aqui não precisa ter a aprovação do Chefe do 
Departamento, apenas da Chefia Imediata !!



• As Consistências, devido à pandemia de COVID-19, terão seu procedimento em 

modo eletrônico para o controle e registro de Frequência.

 

• Será através de uma Planilha de dados Excel que será utilizada para os apontamentos 

da frequência. 

 

• Para regularizarmos a situação de Frequência do Servidor, é INDISPENSÁVEL:

 

- preenchimento da PLANILHA -  "Consistências – Mês Abril 2020“ - exemplo;

- devolução para este mesmo e-mail:  drh.csp@unifesp.br 

- envio pela CHEFIA DA UNIDADE por meio de SEU E-MAIL INSTITUCIONAL (ou ainda o 

envio por secretaria do setor, contendo a anuência da chefia, por escrito);  

- devolução definida pela Divisão de Administrativo de Pessoal - CSP;  

  

                Consistências em modo eletrônico:

mailto:drh.csp@unifesp.br


• Se houver apresentação de declaração de comparecimento médico, poderão ser 

indicados na planilha e para o período determinado como início do trabalho 

remoto devem ser considerados pelo relatório de atividades que também devem 

ser indicados na mesma planilha.

 

• Lembramos, portanto, que é indispensável também que o Servidor 

juntamente com a(s) Chefia(s) tenham providenciado o envio do 

processo SEI do tipo "PESSOAL: JORNADA DE TRABALHO REMOTO", 

em que deverá conter os respectivos documentos "TRABALHO 

REMOTO: PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO",  como também 

"TRABALHO REMOTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES“.

 

 

                Consistências em modo eletrônico:



ü Todos os documentos devem ser inseridos no mesmo processo inicial;

ü Os processos estão em acompanhamento na nossa Coordenadoria e, caso haja alguma 

inconsistência, será incluído um despacho no próprio processo com as orientações para 

regularização;

ü Os processos já abertos devem continuar como estão, sejam individuais ou não. Não há 

necessidade de abertura de novo processo;

ü Em todos os processos recebidos, demos a ciência no documento. Então mesmo que não 

tenha despacho, você poderá ver que está sendo tratado pela opção "Consultar 

Andamento", clicar em "Ver histórico completo";

ü Nosso controle tem sido feito por meio de Bloco Interno no SEI, ou seja, mesmo que você 

observe que o processo foi concluído na  unidade não significa que ele está sem 

acompanhamento. 

                Pontos Importantes: sobre os processos no SEI
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