
EDITAL 01, DE 18 DE MARÇO DE 2022
 EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA

1.ª TURMA DO PROGRAMA DE GESTÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
-  CAMPUS LINHARES

A Comissã	o Locãl, designãdã por meio dã Portãriã nº 56, de 15 de fevereiro de 2022, tornã pú� blico o
editãl de seleçã	o de servidores efetivos pãrã pãrticipãçã	o nã 1ª túrmã do Progrãmã de Gestã	o do
Institúto Federãl do Espí�rito Sãnto, no ã)mbito do Cãmpús de Linhãres, de qúe trãtã ã Resolúçã	o
CONSUP/IFES nº 60 de 25 de oútúbro de 2021. 

1. DAS DISPOSIÇO4 ES PRELIMINARES

1.1. Considerã-se teletrãbãlho modãlidãde de trãbãlho em qúe o cúmprimento dã jornãdã regúlãr
pelo pãrticipãnte pode ser reãlizãdo forã dãs depende)nciãs fí�sicãs do o� rgã	o, em regime de execúçã	o
pãrciãl oú integrãl, de formã remotã e com ã útilizãçã	o de recúrsos tecnolo� gicos, pãrã ã execúçã	o de
ãtividãdes qúe sejãm pãssí�veis de controle e qúe possúãm metãs, prãzos e entregãs previãmente
definidos e; ãindã, qúe nã	o configúrem trãbãlho externo, dispensãdo do controle de freqúe)nciã, nos
termos dã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020.

1.2. Modãlidãdes de teletrãbãlho:

1.2.1. Integrãl: qúãndo ã formã de teletrãbãlho ã qúe estã�  súbmetido o pãrticipãnte compreende ã
totãlidãde  dã  súã  jornãdã  de  trãbãlho,  dispensãdo  do  controle  de  freqúe)nciã,  nos  termos  dã
Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020.

1.2.2. Pãrciãl: qúãndo ã formã de teletrãbãlho ã qúe estã�  súbmetido o pãrticipãnte restringe-se ã úm
cronogrãmã especí�fico, dispensãdo do controle de freqúe)nciã exclúsivãmente nos perí�odos em qúe
ã  ãtividãde  lãborãl  sejã  execútãdã  remotãmente,  nos  termos  dã  Instrúçã	o  Normãtivã
SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020.

1.3. A escolhã dã modãlidãde de teletrãbãlho, ã crite�rio dã chefiã imediãtã, considerãrã� , entre oútros
fãtores, os tipos de ãtividãdes reãlizãdãs no setor,  conforme descrito no Plãno de Trãbãlho e os
benefí�cios ãdvindos dã eficie)nciã e  dã rãcionãlizãçã	o no úso dos recúrsos mãteriãis e húmãnos
destã Institúiçã	o.
1.4. O presente Editãl objetivã regúlãmentãr ã pãrticipãçã	o  do Cãmpús Linhãres no  Progrãmã de
Gestã	o (PDG) do Institúto Federãl do Espí�rito Sãnto (Ifes), dúrãnte os meses de Mãio de 2022 ã
Oútúbro de 2022 - podendo esse prãzo ser renovãdo por tempo indeterminãdo, ã depender dãs
ãvãliãço	 es  semestrãis  do  PDG  -  ãlcãnçãndo  exclúsivãmente  servidores  pú� blicos,  empregãdos
pú� blicos e contrãtãdos temporã� rios  respeitãndo ãs vedãço	 es previstãs no ãrtigo 4º pãrã� grãfo 3 e do
Artigo 10 dã Resolúçã	o  CONSUP/IFES nº 60 de 25 de oútúbro de 2021.



1.5. A pãrticipãçã	o no Progrãmã de Gestã	o, nã modãlidãde Teletrãbãlho, restringe-se ã postos de
trãbãlho  em  qúe  sejã  possí�vel  o  exercí�cio  de  ãtividãdes  em  qúe  os  resúltãdos  possãm  ser
efetivãmente mensúrãdos.

1.6. A reãlizãçã	o do Progrãmã de Gestã	o, nã modãlidãde teletrãbãlho, e�  vedãdã ãos servidores qúe:

1.6.1. – possúem jornãdã flexibilizãdã, conforme previsto no ãrt. 3º do Decreto 1.590/95.

1.6.2 - Docentes qúe fãzem úso do controle do registro de freqúe)nciã nos termos do Art. 6 inciso II
dã  Resolúçã	o  do  Conselho  Súperior  nº  41/2019,  de  4  de  oútúbro  de  2019,  por  jã�  serem
contemplãdos no Progrãmã de Gestã	o.

2. DOS COMPROMISSOS ESPECIDFICOS

2.1. O servidor pãrticipãnte do Progrãmã de Gestã	o firmãrã� , por meio de ãceite viã sistemã PDG, o
Termo de Cie)nciã e Responsãbilidãde, ãssúmindo todãs ãs obrigãço	 es descritãs, conforme Anexo III
dã Resolúçã	o CONSUP/IFES nº 60 de 25 de oútúbro de 2021. 

2.2. O Progrãmã de Gestã	o nã	o o exime do cúmprimento dos deveres estãtútã� rios e impo	 e ãE  chefiã
imediãtã o ãcompãnhãmento contí�núo do ãtendimento ãE s metãs de eficie)nciã estãbelecidãs.

2.3 O servidor em regime de teletrãbãlho integrãl deverã�  conclúir ãs compensãço	 es de cãrgã horã� riã
ãntes do iní�cio do teletrãbãlho, conforme ãrtigo 16 dã Resolúçã	o CONSUP/IFES nº 60 de 25 de
oútúbro de 2021.

2.4 Ficã vedãdã ãos pãrticipãntes do progrãmã de gestã	o ã ãdesã	o ão bãnco de horãs de qúe trãtã ã
Instrúçã	o Normãtivã nº 2, de 12 de setembro de 2018.

Pãrã�grãfo  ú� nico.  Verificãdã  ã  existe)nciã  de  bãnco  de  horãs  reãlizãdo  em  conformidãde  com  ã
Instrúçã	o  Normãtivã  nº  2,  de  2018,  o  servidor  deverã�  úsúfrúir  ãs  horãs  compútãdãs  como
excedentes oú compensã� -lãs como de�bito ãntes do iní�cio dã pãrticipãçã	o no progrãmã de gestã	o.

2.5 Os estãgiã� rios deverã	o ser ãcompãnhãdos por, pelo menos, úm servidor do setor, considerãndo
qúe eles nã	o podem cúmprir súãs ãtividãdes sem súpervisã	o e nã	o podem ãderir ão teletrãbãlho.

3. DA INSCRIÇA4 O

3.1. A inscriçã	o deverã�  ser encãminhãdã ãE  Comissã	o Locãl do Progrãmã de Gestã	o, por meio do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_wPr7tF6V9UIf6HX_Z3qVpaTR578_aAvn8yg
GK3RqoBNp_g/viewform?usp=pp_url

3.2. O prãzo de inscriçã	o e�  de 18 a 25 de março de 2022.

3.3 Apo� s ã homologãçã	o dos pãrticipãntes selecionãdos pãrã o PDG, estes deverã	o viã Sistemã PDG,
ãpresentãr o ãceite descrito no item 2.1 e criãr  o plãno de trãbãlho jã�  pãrãmetrizãdo de ãcordo com
ãs ãtividãdes previstãs no Anexo II dã Resolúçã	o CONSUP/IFES nº 60 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021,
no progrãmã de gestã	 o criãdo, previãmente, pelo Cãmpús Linhãres.

3.4 A chefiã imediãtã, mediãnte ãnã� lise fúndãmentãdã, deverã�  dãr o ãceite ão plãno de trãbãlho
elãborãdo pelo servidor selecionãdo no Sistemã PDG e ãcompãnhãr ãs entregãs reãlizãdãs em no
mã�ximo ã cãdã 40 diãs, qúãnto ão ãtingimento oú nã	o dãs metãs estipúlãdãs.

§ 1º A ãferiçã	o qúe trãtã o cãpút deve ser registrãdã em úm vãlor qúe vãriã de 0 ã 10, onde 0 e�  ã
menor notã e 10 ã mãior notã.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_wPr7tF6V9UIf6HX_Z3qVpaTR578_aAvn8ygGK3RqoBNp_g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_wPr7tF6V9UIf6HX_Z3qVpaTR578_aAvn8ygGK3RqoBNp_g/viewform?usp=pp_url


§ 2º Somente serã	o considerãdãs ãceitãs ãs entregãs cújã notã ãtribúí�dã pelã chefiã imediãtã sejã
igúãl oú súperior ã 5.

4. DA SELEÇA4 O

4.1. Cãberã�  ãE  Comissã	o Locãl do Progrãmã de Gestã	o ã ãnã� lise dãs inscriço	 es.

4.2. Verificãdã ã ãdeqúãçã	o de perfil e, cãso o nú� mero de servidores interessãdos no Progrãmã de
Gestã	o excedã o qúãntitãtivo mã�ximo previsto no respectivo Editãl de inscriçã	o, terã	o prioridãde
pãrã pãrticipãr do Progrãmã de Gestã	o, nã modãlidãde de teletrãbãlho, os servidores:

I - com horã� rio especiãl, nos termos dos § 1º ão 3º do ãrt. 98 dã Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990 (Inclúí�do pelã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020);

II - gestãntes e lãctãntes, dúrãnte o perí�odo de gestãçã	o e ãmãmentãçã	o (Inclúí�do pelã Instrúçã	o
Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020);

III - com mobilidãde redúzidã, nos termos dã Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (Inclúí�do
pelã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020);

IV - com mãior tempo de exercí�cio nã únidãde, ãindã qúe descontí�núo; (Inclúí�do pelã Instrúçã	o
Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020);

V - com ví�ncúlo efetivo. (Inclúí�do pelã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de
2020);

VI - com melhor resúltãdo no ú� ltimo processo de ãvãliãçã	o de desempenho individúãl; (Inclúí�do
pelã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020).

5. DO RESULTADO:

5.1. O resúltãdo dã seleçã	o serã�  divúlgãdo por meio de portãriã do dirigente dã únidãde, nã dãtã
previstã no cronogrãmã deste editãl.

5.2. Os recúrsos deverã	o ser encãminhãdos exclúsivãmente pãrã o e-mãil cpdg.lin@ifes.edú.br. 

6. DA CAPACITAÇA4 O

6.1. O servidor selecionãdo e ã chefiã imediãtã deverã	o pãrticipãr, obrigãtoriãmente, dã cãpãcitãçã	o
orgãnizãdã pelã Comissã	o Locãl, conforme dãtã previstã cronogrãmã (Anexo 1).

7. DAS VAGAS

7.1.  Considerãndo ãs  ãtividãdes  pãssí�veis  do  Progrãmã  de  Gestã	 o  e  os  limites  mí�nimos pãrã  o
fúncionãmento dos setores, os setores qúe possúem disponibilidãde pãrã o teletrãbãlho sã	o:

Planilha de Vagas para Teletrabalho

Sequência Setor

Tota
l de
vaga

s

Prazo para
solicitação  de

comparecimento
presencial

Regime de
execução

Conhecimento
Técnico 

Infraestrutura
*

1 Coordenãdoriã
Gerãl de

1 1 diã ú� til Pãrciãl
(1 diã de

Uso dos
sistemãs e/oú

Compútãdor
com ãcesso ãos



Administrãçã	o,
Orçãmentos e

Finãnçãs
(CGAO) 

teletrãbãlho)

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

2

Coordenãdoriã
de Serviços
Aúxiliãres e
Trãnsportes

(CSAT) 

4 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigiremComp
útãdor com
ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	o.

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

3
Coordenãdoriã
de Licitãço	 es e
Comprãs (CLC) 

2 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

4 Coordenãdoriã
de Execúçã	o

Orçãmentã� riã e
Finãnceirã

(CEOF) 

1 1 diã ú� til Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos



boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

5

Coordenãdoriã
de

Contãbilidãde
(CCO)

1 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

6

Coordenãdoriã
de Pãtrimo) nio,

Mãteriãis e
Súprimentos

(CPS)

1 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

7

Coordenãdoriã
Gerãl de Gestã	o

de Pessoãs
(CGGP) 

2 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

8 Coordenãdoriã
de Atendimento
Múltidisciplinãr

1 1 diã ú� til Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de



(CAM) 

relãtivos ãE s
ãtividãdes do

setor,
boã escritã,

conhecimento
de

Informã� ticã e
oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

rotinã e
internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

9

Coordenãdoriã
de Tecnologiã de

Informãçã	o
(CTI) 

2 1 diã ú� til
Pãrciãl
(1 diã de

teletrãbãlho)

Uso dos
sistemãs e/oú

progrãmãs
relãtivos ãE s

ãtividãdes do
setor,

boã escritã,
conhecimento

de
Informã� ticã e

oútros
 qúe ãs

ãtividãdes do
setor

exigirem

Compútãdor
com ãcesso ãos

sistemãs de
rotinã e

internet./progr
mãs especificos

pãrã
determinãdã

fúnçã	 o.

* É de inteira responsabilidade do servidor participante manter a infraestrutura necessária para o
exercício  de  suas  atribuições,  inclusive  aquelas  relacionadas  à  segurança  da  informação,  quando
executar o programa de gestão na modalidade teletrabalho.

8. DO PLANO DE TRABALHO E DAS METAS DE DESEMPENHO

8.1. Compete ãE  chefiã imediãtã do servidor estipúlãr, ãferir, monitorãr e ãvãliãr o cúmprimento dãs
metãs e resúltãdos pãctúãdos, com ã cie)nciã do servidor, no Plãno de trãbãlho e Termo de Cie)nciã e
Responsãbilidãde, no sistemã PDG.

8.2.  Pãrã  estrútúrãçã	o  e  pãctúãçã	o  do  plãno  de  trãbãlho  serã�  útilizãdo  o  sistemã  PDG
(pdg.ifes.edú.br).

8.3. O desempenho do servidor serã�  ãcompãnhãdo, viã sistemã PDG, por súã chefiã imediãtã, sendo
obrigãto� rio o servidor mãnter o sistemã ãtúãlizãdo.

8.4. ED  de inteirã responsãbilidãde dã chefiã imediãtã e do servidor pãrticipãnte ã ãceitãçã	o do plãno
de trãbãlho, principãlmente no qúe tãnge ãE s tãrefãs e ãtividãdes ãcordãdãs entre ãmbos pãrã serem
reãlizãdãs remotãmente.

8.5.  A  pedido  dã  chefiã  imediãtã  oú  do  pãrticipãnte,  o  dirigente  dã  únidãde  deverã�  desligãr  o
pãrticipãnte do progrãmã de gestã	o nos termos do Art. 19 dã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME
nº 65, de 30 de júlho de 2020. 

8.6.  A  Comissã	o  Locãl  do  Progrãmã de  Gestã	o  serã�  o  cãnãl  pãrã  dirimir  qúãisqúer  dú� vidãs  oú
problemãs encontrãdos dúrãnte ã execúçã	o do Teletrãbãlho, podendo solicitãr ãnã� lise dã Comissã	 o
Centrãl.



8.7. A Comissã	o Locãl em conjúnto com ã Comissã	o Centrãl irã�  elãborãr o relãto� rio semestrãl pãrã
vãlidãçã	o do dirigente dã únidãde nos termos do Art. 15 dã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME
nº 65, de 30 de júlho de 2020. 

9. DAS DISPOSIÇO4 ES FINAIS

9.1.  A pãrticipãçã	o  nã  presente seleçã	o importã nã ãceitãçã	o integrãl  e  irretrãtã�vel  dãs normãs
contidãs nã Resolúçã	o CONSUP/IFES nº 60 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 e nã Instrúçã	o Normãtivã
SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de júlho de 2020. 

10. DO CRONOGRAMA

10.1. O Qúãdro ã segúir descreve o cronogrãmã previsto pelo editãl:

PERÍODO DESCRIÇÃO

17/03 Live de orientãçã	o sobre o Progrãmã de Gestã	 o (Comisso	 es Locãis).

18/03 Públicãçã	o do editãl.

18/03 ã 25/03 Perí�odo de inscriçã	o do servidor viã Google Forms.

28/03 ã 01/04 Anã� lise dãs inscriço	 es e docúmentãço	 es pelã comissã	o locãl.

04/04 Divúlgãçã	o do resúltãdo preliminãr

05/04 Recúrsos referente ãE  divúlgãçã	o do resúltãdo.

06/04 ã  07/04 Anã� lise dos recúrsos pelã comissã	o locãl.

11/04 Públicãçã	o do resúltãdo oficiãl ãpo� s os recúrsos, com ã públicãçã	o dã 
Portãriã do dirigente dã únidãde.

13/04 Cãpãcitãçã	o com ãs chefiãs e pãrticipãntes selecionãdos

Ate�  18/04 Cãdãstro do Progrãmã de Gestã	o pãrã cãdã únidãde, criãdo pelo 
dirigente dã únidãde e chefiãs imediãtãs.

19/04 Hãbilitãçã	o dos servidores selecionãdos pelã chefiã imediãtã viã 
Sistemã de PDG.

20/04 Aceite ã hãbilitãçã	o pelã chefiã imediãtã no sistemã PDG.

20/04 ã 26/04 Inclúsã	o dos plãnos de trãbãlho no sistemã PDG (a periodicidade dos 
planos de trabalhos ficará a cargo da chefia imediata de acordo com o 
regime adotado, sendo regime parcial plano semanal e integral plano 
mensal).

27/04 ã 28/04  Aceite dos plãnos de trãbãlho pelã chefiã imediãtã.

02/05 Iní�cio do Regime de Progrãmã de Gestã	 o.

02/11 Avãliãçã	o dã 1ª Túrmã do Progrãmã de Gestã	o segúindo ãs orientãço	 es
do Art. 15. dã Instrúçã	o Normãtivã SGP/SEDGG/ME nº 65, de 30 de 
júlho de 2020 - comprometimento, efetividãde, benefí�cios/prejúí�zos e 
ãnã� lise dã mãnútençã	o do progrãmã de gestã	o no ã)mbito dã do Ifes 
cãmpús Linhãres.



Linhãres, 18 de mãrço de 2022.

COMISSA4 O LOCAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GESTA4 O 
Portãriã nº 56, de 15 de fevereiro de 2022 

SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI 
Diretorã-Gerãl 



ANEXO  I

Tãbelã com indicãçã	o de docúmentos necessã� rios pãrã comprovãr condiçã	o pãrã
desempãte nã clãssificãçã	o pãrã pãrticipãr do Progrãmã de Gestã	o do Ifes

CRITED RIOS DE DESEMPATE 

Itens/Pontos Súbitens Docúmentos

1.
 

Horã� rio especiãl, nos termos dos § 1º ão 3º do ãrt. 
98 dã Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990

Portãriã de 
concessã	o

2. Gestãntes e lãctãntes, dúrãnte o perí�odo de 
gestãçã	o e ãmãmentãçã	o

Lãúdo oú 
docúmento 
eqúivãlente

3. Mobilidãde redúzidã, nos termos dã Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000

Lãúdo oú 
docúmento 
eqúivãlente

4. Mãior tempo de exercí�cio nã únidãde, ãindã qúe 
descontí�núo

Declãrãçã	o obtidã 
júnto ãE  Gestã	o de 
Pessoãs

5. Ví�ncúlo efetivo Declãrãçã	o obtidã 
no SIGRH: 
Serviços > 
Docúmentos > 
Declãrãço	 es > 
Declãrãçã	o 
Fúncionãl.

6. Resúltãdo no ú� ltimo processo de ãvãliãçã	o de 
desempenho individúãl

Avãliãçã	o de 
desempenho 
reãlizãdã pelã 
eqúipe extrãí�dã do
processo


