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A DIRETORA-GERAL DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II , nomeada pelo Reitor do 
Colégio Pedro II, através da Portaria nº 2.269 de 30 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 22, de 3 de dezembro de 2021 e, considerando a Portaria nº 2.241, de 25 novembro 
de 2021, expedida pelo Colégio Pedro II, fundamentada na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 30 de 
julho de 2020, expedida pelo Ministério da Economia - torna público os trâmites para adesão ao Programa 
de Gestão e Desempenho no âmbito do Campus Engenho Novo II, conforme normativas deste documento, 
que se destina fundamentalmente à divulgação dos critérios de participação. 

 
 
1. DAS VAGAS E DA EXECUÇÃO 

1.1. O programa estará fundamentado em atividades que possam ser adequadamente realizadas de 
maneira remota com a utilização de recursos tecnológicos. Atividades cuja natureza exija a presença física 
do servidor deverão permanecer em modalidade presencial. 

1.2. O Programa de Gestão do CPII abrangerá as atividades cujas características permitam a mensuração 
da produtividade, dos resultados e do desempenho do participante em suas entregas. O Campus Engenho 
Novo II procederá à implantação da modalidade parcial para cada servidor que fizer a adesão, sem limite de 
vagas. Poderão aderir servidores cujas funções consistam de atividades que, entre outras características: 

1.2.1. Demandam maior esforço individual e menor interação com outros agentes públicos; 

1.2.2. Têm complexidade que exija elevado grau de concentração; e 

1.2.3. São de baixa a média complexidade, com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização 
nas entregas. 

1.3. As chefias dos setores de jornada flexibilizada com mais de três servidores lotados no setor poderão 
aderir ao programa. Tendo em vista o disposto no Decreto 1.590/95, a participação no Programa de Gestão 
é incompatível com a flexibilização da jornada de trabalho, de modo que o participante do Programa de Gestão 
deverá cumprir sua jornada de trabalho integral.  

1.4. Os servidores indicarão a sua chefia imediata, interesse em participar do Programa de Gestão, 
cabendo às chefias, até 30 de abril de 2022, encaminhar à Direção Geral o Anexo I deste edital devidamente 
preenchido contendo as informações solicitadas com o nome e matrícula do servidor, modalidade de trabalho 
e horário de funcionamento do setor e dos servidores em questão, especificados os dias e horários de 
trabalho. 

1.5. Os servidores deverão observar a tabela abaixo com o percentual permitido para cada setor. Os 
setores com indicativo de chefia, são aqueles cujas atividades demandam presencialidade maior e cuja 
adesão ao PGD poderá gerar diminuição de atendimento ao público. Desta forma, entende-se a 
possibilidade de adesão inicialmente às chefias, cabendo posterior análise pela Direção Geral de 
solicitações específicas. 

1.5.1. Cabe ressaltar que os setores cuja atividade principal seja atendimento aos estudantes e 
responsáveis devem estar disponíveis para tais atendimentos todos os dias de funcionamento 
do campus. 

 

 

 



Setor Percentual máximo 

Setor de Organização Escolar (SEORE) – Chefia 20% remoto / 80% presencial 

Setor de Orientação Educacional e Pedagógica 
(SOEP) – Chefia 

20% remoto / 80% presencial 

Setor de Secretaria Acadêmica (SECR) – Chefia 20% remoto / 80% presencial 

Setor de Biblioteca (BIBLI) – Chefia 20% remoto / 80% presencial 

Núcleo de Atendimento a Pessoas com 
Necessidades Específicas (NAPNE) – Chefia 

20% remoto / 80% presencial 

Seção de Contabilidade e Finanças (SECOF) 60% remoto / 40% presencial 

Setor de Contratos (SEC) 60% remoto / 40% presencial 

Prefeitura (PREF) – Chefia 20% remoto / 80% presencial 

Setor de Assistência Estudantil (SAE) 20% remoto / 80% presencial 

Setor de Gestão de Pessoas (SGP) 40% remoto / 60% presencial 

Superintendência Geral (SGE) 20% remoto / 80% presencial 

Setor de Gestão de Pessoas (SGP) 20% remoto / 80% presencial 

Superintendência Administrativa-pedagógica 
(SADPE) 

20% remoto / 80% presencial 

Direção Administrativa (DIAD) 60% remoto / 40% presencial 

Direção Pedagógica (DIPE) 20% remoto / 80% presencial 
 

 

1.6. Para solicitação, o servidor deverá: 

1.6.1. Conhecer a Instrução Normativa nº 65, a Portaria CPII 2.241/2021 e demais normativas 
atinentes ao Programa de Gestão. 

1.6.2. Ter conhecimento técnico necessário para executar suas atividades de forma remota. 

1.6.3. Saber utilizar adequadamente o Programa de Gestão e demais sistemas informatizados 
necessários ao bom desempenho de suas funções. 

1.6.4. Manter as estruturas físicas, tecnológicas e de comunicação adequadas à execução das 
atividades na modalidade teletrabalho (ex: equipamentos adequados, mobiliários ergonômicos 
e recursos de segurança da informação). 

1.6.5. Assumir os custos referentes à instalação de softwares, conexão à internet, energia elétrica 
e telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições. 

1.6.6. Ser capaz de realizar o atendimento satisfatório de todas as demandas e cumprir as metas 
estipuladas. 

1.6.7. Cumpri as atribuições e responsabilidades do participante do Programa de Gestão 
destacadas no Art.31 da Portaria CPII nº 2.241/2021.  

1.7. Para manifestação favorável, as chefias deverão considerar: 

1.7.1. O preenchimento, por parte do servidor, dos requisitos em 1.2 e a posterior emissão de parecer 
(favorável ou não) com base nos critérios estabelecidos na Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 65, de 2020 e na Portaria CPII nº 2.241/2021; 

1.7.2. A viabilidade de construção de escalas (trabalho presencial + teletrabalho) que não gerem 
qualquer prejuízo às atividades regularmente desenvolvidas, que serão posteriormente 
afixadas em lugar visível em cada setor; 

1.7.3. A manutenção da plena capacidade de atendimento do setor; 



1.7.4. A possibilidade de desenvolvimento das atividades e o atingimento de suas respectivas metas, 
expressas em horas equivalentes; 

1.7.5. O conjunto de suas atribuições e responsabilidades: “Todas as chefias são responsáveis por 
avaliar e utilizar com razoabilidade os instrumentos previstos, a fim de assegurar a 
preservação, o funcionamento, a continuidade e a melhoria da prestação dos serviços, 
prezando para que o Programa de Gestão não implique prejuízos à Instituição”. 

1.7.6. O cumprimento do Art. 33 da Portaria CPII nº 2.241/2021 com as definições do que compete 
ao chefe imediato e demais chefias. 

 

 
2. DA VEDAÇÃO 

2.1. O teletrabalho não poderá: 

2.1.1. Abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante. 

2.1.2. Comprometer a capacidade de atendimento ao público interno e externo. 

2.2. Estão vedados de participar do Programa de Gestão do CPII os servidores cujas atividades não 
permitam a efetiva mensuração da produtividade, dos resultados e do desempenho em relação às 
entregas. 

 
 

3. DO PLANO DE TRABALHO E DO TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

3.1. Entre os dias 02 e 15 de maio de 2022, o servidor interessado em participar do Programa de Gestão 
deverá: 

3.1.1. Assinar o termo de ciência e responsabilidade (ANEXO II) no sistema informatizado 
disponibilizado - por meio do link: https://ctr.cp2.g12.br/Pacto/; 

3.1.2. Formalizar seu Plano Individual de Trabalho no sistema informatizado disponibilizado - 
conforme modelo de plano individual de trabalho – PIT (ANEXO III); 

3.1.3. Elaborar a minuta de tabela de atividades e entregas esperadas (Anexo IV). 

3.2. Em caso de parecer favorável, a chefia imediata oficializará o aceite por meio da assinatura no 
Programa de Gestão. 

 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. O PGD será utilizado no interesse da Administração Pública e não poderá, em tempo algum, 
acarretar prejuízo à execução dos serviços. 

4.2. No Campus Engenho Novo II, o PGD tem início previsto para primeira quinzena de maio do ano 
de 2022. Contudo, podem os servidores, a seu livre critério, solicitar adesão a qualquer tempo, enquanto 
vigorarem as normativas que embasam o programa. 

4.3. A participação no Programa de Gestão e Desempenho do Colégio Pedro II sempre atenderá a 
conveniência e o interesse do serviço público, sem jamais se constituir em direito adquirido do participante. 

4.4. Participantes do Programa de Gestão em regime de execução parcial, quando a forma de 
teletrabalho a que está submetido restringe-se a um cronograma específico menor do que a sua carga 
horária semanal de trabalho, estará, dispensado do controle de frequência exclusivamente nos dias em que 
a atividade laboral seja executada remotamente, de acordo com a NOTA TÉCNICA SEI nº 53065/2021/ME. 

 

 

 

 

 

CAROLINA MARY MEDEIROS 
DIRETORA GERAL 

https://ctr.cp2.g12.br/Pacto/
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ANEXO I 
 

 

 
 

 
Nome do 

servidor 

 
 

Matrícula 

 
Modalidade de 

Teletrabalho 

Horário de Funcionamento: ...h às ...h 

Segunda- 

Feira 

Terça- 

Feira 

Quarta- 

Feira 

Quinta- 

Feira 

Sexta- 

Feira 

        

        

        

        

 
SETOR .... 

PLANILHA DE ESCALA SEMANAL 
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ANEXO II 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
(Deverá ser assinado somente no sistema informatizado disponibilizado) 

 
 
 
 
 

2. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MINIMA PARA COMPARECIMENTO PRESENCIAL: 
3 dias úteis. 

 

1. DECLARAÇÃO DE QUE O SERVIDOR ATENDE ÀS CONDIÇÕES 
PARAPARTICIPAÇÃO NO TELETRABALHO 

O servidor, consignatário, declara atender às normas relativas ao teletrabalho do CPII, em 
especial: (1) não estar enquadrado em nenhuma das situações de vedação à participação 
no teletrabalho; (2) dispor dos recursos necessários à realização do teletrabalho; (3) 
observar os procedimentos relativos à segurança da informação, conforme normas 
vigentes; (4) manter os contatos informados sempre disponíveis; (5) comparecer ao local 
de trabalho e/ou reuniões presenciais, dentro do horário de expediente do órgão, 
conformedefinido pela chefia imediata. 



3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR 
 

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, na forma do estabelecido 
na normativa interna e acordado com a chefia imediata; 
IV - manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente 
atualizados, ativos e disponíveis aos demais servidores da Unidade, respeitadas as regras 
de transparência de informações e dados previstas em legislação; 
V – monitorar constantemente o seu e-mail institucional, o Sistema Unificado de 
Administração Pública - SUAP e/ou outras formas de comunicação da Unidade e do setor 
de exercício; 
VI - permanecer em disponibilidade constante para contato pelo período acordado com 
aschefias, não podendo extrapolar o horário de funcionamento da Unidade; 
VII - manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca 
da evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação 
quepossa atrasar ou prejudicar o seu andamento; 
VIII - comunicar às chefias a ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças ou outros 
impedimentos para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do 
trabalho; 
IX - zelar pelas informações acessadas de maneira remota, mediante observância às 
normas internas e externas de segurança da informação; 
X - retirar processos e demais documentos das dependências da Unidade, quando 
necessários à realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à 
segurança da informação e à guarda documental, constantes de regulamentação própria, 
quando houver, emediante termo de recebimento e responsabilidade; 
XI - providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias, inclusive aquelas 
relacionadas à segurança da informação, mediante a utilização de equipamentos e 
mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à 
instalação de softwares, conexão à internet, energia elétrica e telefone, entre outras 
despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, de maneira que seja possível 
realizar o atendimentosatisfatório de todas as demandas e metas estipuladas. 

 

4. DECLARAÇÃO DE MANTER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS 
ATRIBUIÇÕES NO TELETRABALHO 

 
 

O servidor consignatário declara manter as estruturas físicas, tecnológicas e de 
comunicação adequada à execução das atividades na modalidade teletrabalho, inclusive 
aquelas relacionadas à segurança da informação, mediante a utilizaçãode equipamentos 
e mobiliários adequados e ergonômicos. Da mesma forma, assume os custos referentes à 
instalação de softwares, conexão à internet, energia elétrica e telefone, entre outras 
despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, de maneira que seja possível 
realizaro atendimento satisfatório de todas as demandas e metas estipuladas. 

 
Declara ainda, estar ciente de que é vedado ao CPII qualquer tipo de ressarcimento 
decorrentes de despesas com infraestrutura necessária para o exercício das atribuições 
noteletrabalho. 



5. DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE QUE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE 
GESTÃO NÃO CONSTITUI DIREITO ADQUIRIDO. 

 

O servidor consignatário declara estar ciente de que poderá ser desligado do teletrabalho, 
conforme previsto na normativa interna e citado abaixo: 

I - por sua própria solicitação; 
II - no interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou 
redimensionamento da força de trabalho; 
III - pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho; 
IV - pelo decurso de prazo de participação no Programa de Gestão na modalidade 
teletrabalho; 
V - em virtude de remoção, com alteração da Unidade de exercício; 
VI - em virtude de aprovação do participante para a execução de outra atividade não 
abrangida pelo programa de gestão na modalidade teletrabalho, salvo nas acumulações 
lícitasde cargos quando comprovada a compatibilidade de horários; 
VII - pela superveniência das hipóteses de vedação previstas na normativa interna; 
VIII - pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas na normativa 
interna. 
O servidor também poderá ser desligado do Programa de Gestão na modalidade 
teletrabalho,em caso de suspensão do teletrabalho pelo Ministro de Estado, bem como 
daalteração ourevogação da normativa interna ou da IN 65, do Ministério da Economia, 
por razões técnicas ou deconveniência e oportunidade, devidamente fundamentadas. 

 

Assim, o servidor declara estar ciente de que sua participação no Programa de Gestãona 
modalidade teletrabalho não constitui direito adquirido. 

 

6. DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE QUANTO À VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÕES E VANTAGENS 

 

O servidor consignatário declara estar ciente de que é vedado aos servidores em 
teletrabalho: 
I - a prestação de serviços extraordinários e horas excedentes; 
II - banco de horas; 

III - pagamento de adicional noturno; 
IV - pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade e periculosidade, ou 
quaisquer outros relacionados à atividade presencial; 

 

Declara, ainda, estar ciente que somente fará jus ao pagamento do auxílio-transporte nos 
casos em que houver deslocamentos de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, 
nos termos da Instrução Normativa Nº 207, de 21 de outubro de 2019 e que não será 
concedido o auxílio-moradia ao participante em teletrabalho quando em regime de 
execução integral. 



 
 

8. DECLARAÇÃO DE ESTAR CIENTEDO DEVER DE OBSERVAR AS LEGISLAÇÕES 
ABAIXO: 

 

O servidor consignatário declara estar ciente quanto: 
a) ao dever de observar as disposições constantes da Lei Nº 13.709, de 14 e agosto de 
2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que couber; e 
b) as orientações da Portaria Nº 15.543, de 2 de julho de 2020, da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que divulga o 
Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal. 

9. DECLARAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO DO SERVIDOR 

O servidor consignatário declara estar ciente de que seu horário de trabalho será definido 
pela chefia imediata de forma compatívelcom o horário e funcionamento da unidade: 

 
 
 
 
 
 

 

Servidor(a) 

 
 
 
 
 
 

 

Chefia Imediata 

7. DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE QUANTO À VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 
TERCEIROS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

O servidor consignatário declara estar ciente de que é vedado a utilização, em teletrabalho, 
de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas a serem 
desenvolvidas no teletrabalho. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO – PIT 

(Deverá ser preenchido somente no sistema informatizado disponibilizado) 
 

Unidade de Exercício: Unidade de Lotação: 

Nome: Matrícula: 

Período de Referência: 

1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM AS RESPECTIVAS METAS A SEREM ALCANÇADAS 
EXPRESSAS EM HORAS EQUIVALENTES 

 
 

Atividade 

 
 

Meta 

 
 

Horas equivalentes 

 

Regime de execução 
(indicar cronogramade execução 

presencial, quando foro caso) 

    

    

2. O REGIME DE EXECUÇÃO EM QUE PARTICIPARÁ DO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE 
TELETRABALHO, INDICANDO O CRONOGRAMA EM QUE CUMPRIRÁ SUA JORNADA EM REGIME 
PRESENCIAL, QUANDO FOR O CASO 

 

3. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA COMPARECIMENTO PESSOAL À UNIDADE 

 

4. HORÁRIO DE TRABALHO DEFINIDO 

 

5. CONHECIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS 

 



Data: / /   Data: / /   

 
 
 
 
 

 

Servidor(a) 

 
 
 
 
 

 

Chefia Imediata 

6. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MODALIDADE TELETRABALHO 

 

Data: / /_   
 
 
 
 
 
 

 

Dirigente da unidade 

 
 

7. MOTIVAÇÃO PARA O REGISTRO DE BAIXA QUALIDADE DO TRABALHO 

Data: / /   Data: / /   

 

 
 

Chefia Imediata 

 

 
 

Dirigente da Unidade 

8. CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A AVALIAÇÃO E AFERIÇÃO DAS METAS ESTIPULADAS 

A chefia imediata fará aferição das entregas previstas nas metas estipuladas no PIT. Aaferição, de 
cada meta, será registrada em um valor que varia de 0 (zero) a 10 (dez),onde 0 (zero) é a menor 
nota e 10 (dez) a maior nota. 
Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja igual 
ou superior a 5 (cinco). 

 

Data: / /   
 
 
 
 

 
 

Servidor(a) 
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ANEXO IV 
 

(modelo) 
 

MINUTA DE TABELA DE ATIVIDADES E ENTREGAS ESPERADAS 

UNIDADE: 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 

 

Atividades 

 
Entregas 

Esperadas 

Faixa de 
complexidade 

(1) 

Tempo de 
execução da 

atividade 
presencial 

Tempo de 
execução da 
atividade em 
teletrabalho 

Ganho 
percentual de 
produtividade 
estabelecido 

      

      

      

 
PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE FAIXA DE COMPLEXIDADE: 

 
1) Muito simples; simples; médio; complexo; muito complexo. 

 

 

Validação da Autoridade Competente 

 
Data: / /_   

 
 
 
 
 

 

Autoridade Competente 
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