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TELETRABALHOTELETRABALHO
ANEXO I - ESTUDO TÉCNICOANEXO I - ESTUDO TÉCNICO

 

ESTUDO TÉCNICO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO -TELETRABALHOESTUDO TÉCNICO PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO -TELETRABALHO

Nome do Setor:Nome do Setor: Coordenadoria Sociopedagógica

Sigla:Sigla: CSP-RGT

Nome do Ocupante da FunçãoNome do Ocupante da Função
Gratificada/Cargo de Direção:Gratificada/Cargo de Direção:

Fabio Cardoso Junior

Matrícula SIAPE:Matrícula SIAPE: 2257829

Horário de Expediente do Setor:Horário de Expediente do Setor: Segunda a sexta das 8h00 às 17h00

Horário de Atendimento Presencial:Horário de Atendimento Presencial: Segunda a sexta  das 8h00 às 17h00

INDIQUE O QUANTITATIVO DE SERVIDORES DO SETORINDIQUE O QUANTITATIVO DE SERVIDORES DO SETOR

Em Regime de ExecuçãoEm Regime de Execução
Integral:Integral:

Não deverá exceder o limite deNão deverá exceder o limite de

3 servidores3 servidores

Em Regime deEm Regime de
Execução Parcial:Execução Parcial:

Não aderiram aoNão aderiram ao
TeletrabalhoTeletrabalho

Total de Servidores emTotal de Servidores em
exercício no setor:exercício no setor:

00 77 00 77

PROPORÇÃO DA CARGA HORÁRIA PRESENCIAL E EM TELETRABALHO POR PARTICIPANTEPROPORÇÃO DA CARGA HORÁRIA PRESENCIAL E EM TELETRABALHO POR PARTICIPANTE

Limites para fins deLimites para fins de
seleção: seleção: 

 

Para o Regime DePara o Regime De
Execução IntegralExecução Integral

Limitado a 3 servidores por Coordenadoria.

Para o Regime DePara o Regime De
Execução Parcial:Execução Parcial:
 

ParaPara
CoordenadoriasCoordenadorias

O limite  máximo é de 80% para a
realização das atividades remotas e
mínimo de 20% para a realização das
atividades presenciais.

Para DiretoriasPara Diretorias
AdjuntasAdjuntas

O limite máximo é de 60% para
realização das atividades remotas e
mínimo de 40% para a realização das
atividades presenciais.

Total de servidoresTotal de servidores % carga horária remota% carga horária remota
% carga Horária% carga Horária

presencialpresencial
Regime de ExecuçãoRegime de Execução

0
100%

(5 dias remotos)
0%

(0 dia presencial)
IntegralIntegral

7
80%

(4 dias remotos)
20%

(1 dia presencial)

ParcialParcial

0
60%

(3 dias remotos)
40%

(2 dias presenciais)



0
40%

(2 dias remotos)
60%

(3 dias presenciais)

0
20%

(1 dia remoto)
80%

(4 dias presenciais)

Conforme a tabela de a vidades, faça a indicação e a descrição das a vidades que poderão ser executadas deConforme a tabela de a vidades, faça a indicação e a descrição das a vidades que poderão ser executadas de
forma presencial ou de forma remota:forma presencial ou de forma remota:

Acompanhamento de e-mail institucional.

Participação em comissões.

Participação em reuniões.

Realização de planejamento orçamentário (PNAES/PNAE)

Organização e resposta à solicitações de dados institucionais.

Concessão de auxílios estudantis (financeiro, alimentação, inclusão digital)

Organização da área nutricional da Unidade

Atendimento ao servidor, estudante, comunidade em geral

Acompanhamento de processos e confecção de documentos.

Confecção de Minuta de Edital.

Acompanhamento de etapas de Editais.

Análise técnico pedagógica de PPCs

Orientação e/ou treinamentos para servidores, tutores ou estudantes

Participação em eventos, ações de capacitação, palestras, conferências, apresentações, atividades artísticas e
culturais

Produção ou edição de informativos, tutoriais, cartilhas, manuais e guias

Produção ou edição de documento licitatório

Articulação com parceiros externos

Abertura/Acompanhamento de processos diversos no Suap e/ou confecção de documentos.

Conforme a tabela de a vidades faça a indicação e descrição de a vidades que poderão ser executadasConforme a tabela de a vidades faça a indicação e descrição de a vidades que poderão ser executadas
somente de forma presencial:somente de forma presencial:

Em virtude do período de recesso com diminuição do atendimento externo, e considerando que todas as
atividades do setor são realizadas por sistemas informatizados, as atividades desempenhadas pelo setor até a
presente data são todas passíveis de realização de forma remota. O que se pretende com a presença de 20% da
carga horária presencial é a integração do servidor no campus e eventuais esclarecimentos de dúvidas que não
puderem ser sanadas por reuniões de vídeochamadas.

Definição de Metas e IndicadoresDefinição de Metas e Indicadores
Observar o Art. 34 da Portaria RET/IFSP nº 45 de 25/04/2022.Observar o Art. 34 da Portaria RET/IFSP nº 45 de 25/04/2022.

Indicadores e metas a serem alcançadasIndicadores e metas a serem alcançadas
Deverão ser indicados no mínimo 3 Deverão ser indicados no mínimo 3 

Periodicidade de acompanhamentoPeriodicidade de acompanhamento
Informar se é semanal ou mensal Informar se é semanal ou mensal 

Registro de Atendimentos aos estudantes e comunidade em geral Mensal

Registro de realização dos Relatórios, Despachos, Termos,
Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.

Mensal
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