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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 80, DE 21 DE JUNHO DE 2018 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 17, item VII, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 
327, de 11 de julho de 1977, resolve: 

 

I - DESIGNAR os servidores CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES, matrícula SIAPE 
nº 01723688-6, analista, SIMONE GALVÃO FIGUEIRAS, matrícula SIAPE nº 01483472-3, 
analista, e MARCELO FUCHS, matrícula SIAPE nº 01483409-1, analista, para sob a 
presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com o 
fito de dar cumprimento à Decisão CVM/PTE nº 4/2018, de 24.05.18, em seu Parágrafo 55, 
prolatada no âmbito do Processo CVM/SEI nº 19957.005874/2017-39, bem como para elucidar 
eventuais fatos conexos que surjam no decorrer das apurações. 

II - FIXAR, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, o prazo de 60 ( sessenta ) 
dias a partir da publicação desta Portaria no Boletim de Pessoal. 

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 
Presidente 
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ATA CVM Nº 4, DE 21 DE JUNHO DE 2018. 

Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da CVM - CEGEP 

(Comitê instituído pela PORTARIA/CVM/PTE/Nº 100, de 21/07/17) 

Este Comitê se reuniu por meio de pauta eletrônica, durante o período entre 23/05 a 12/06, para 
discutir questões referentes à Experiência-piloto de Teletrabalho na CVM. 

Participaram os membros permanentes MARCELO SANTOS BARBOSA (Presidente), 
ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS (Superintendente Geral), TANIA CRISTINA 
LOPES RIBEIRO (Superintendente Administrativo-Financeira) e DANIEL VALADÃO DE 
SOUSA CORGOZINHO (Superintendente de Planejamento em exercício), e os membros 
BRUNO BARBOSA DE LUNA, como ocupante de função comissionada do poder executivo 
nível 4, e MARCELO GOMES GARCIA LOPES, como representante do quadro efetivo da 
CVM. 

A pauta eletrônica contou com a assessoria de CATARINA CAMPOS DA SILVA 
PEREIRA(Chefe de Gabinete) e foi instruída e secretariada por RAPHAEL PIRES DE 
MOURA THEOPHILO (Analista de Recursos Humanos). 

No âmbito deste Comitê, os membros, em consenso, deliberaram: 

1. Teletrabalho: participação de servidor que esteja em licença por motivo de afastamento 
do cônjuge 

Deliberada a revogação do art. 15 da Portaria CVM/PTE/Nº 42, de 04 de abril de 2018, de 
modo a não estimular a fruição de licença por motivo de afastamento do cônjuge condicionada 
ao ingresso no regime de teletrabalho, tendo em vista que o condão do referido dispositivo é 
resgatar força de trabalho perdida em licenças desta natureza que ocorreriam 
independentemente do regime de teletrabalho. 

2. Teletrabalho: criação de grupo técnico de auxílio ao CEGEP nas questões relacionadas 
ao teletrabalho na CVM 

Deliberada a criação do Grupo Técnico de Teletrabalho, nos termos do art. 16 da 
PORTARIA/CVM/PTE/Nº 100/ 2017, o qual auxiliará o CEGEP nas questões relacionadas ao 
teletrabalho na CVM e será composto pelos seguintes membros:  

- Bruno Baitelli Bruno (GEA-3); 

- Fabio Pinto Coelho (SPL); 

- Carlos Cesar Valentim Alves (CSG); e 

- Raphael Pires de Moura Theophilo (GAH). 

O grupo técnico será responsável pela instrução dos assuntos relacionados ao regime de 
teletrabalho na CVM, bem como a verificação da consistência dos planos trimestrais de 
teletrabalho pactuados entre os participantes e suas chefias, para eventual decisão do Comitê. 
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3. Teletrabalho: flexibilização da vedação constante do art. 6º, inc. IV da Portaria 
CVM/PTE/Nº 42/2018 para servidores com prioridade no programa 

Após análise do requerimento impetrado pelo servidor Francisco Luciano de Souza, analista 
lotado na STI, por meio do Processo 19957.005330/2018-58, foi deliberada a alteração art. 6º 
da Portaria CVM/PTE/Nº 42/2018, com a seguinte proposta de redação: 

“Art. 6º É vedada a participação no programa do servidor nas seguintes condições: 

I - que esteja em estágio probatório; 

II - que tenha sofrido penalidade disciplinar ou censura ética nos dois anos anteriores ao início 
do teletrabalho; 

III - titular de componente organizacional; 

IV - com tempo de lotação inferior a 1 (um) ano de exercício na unidade de lotação; ou 

V - que esteja exercendo jornada especial de trabalho em turnos conforme previsão do art. 3º 
do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995. 

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso IV pode ser motivadamente afastada, por meio 
de manifestações favoráveis da chefia imediata do servidor e do dirigente da unidade, quando 
se tratar de servidores abrangidos pelo disposto no art. 5º, inciso V.” 

Desse modo, havendo manifestações favoráveis da chefia imediata e do dirigente da unidade, os 
servidores com prioridade (servidores com deficiência física que apresentem dificuldade de 
deslocamento, gestantes e lactantes) podem ingressar no regime de teletrabalho com menos de 
um ano de exercício na unidade. 

Concluídos os assuntos pautados e nada mais havendo a tratar, a pauta eletrônica foi encerrada, 
tendo sido solicitado à GAH que proceda com as ações pertinentes às presentes deliberações. 

 

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA - Presidente 

ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS - Superintendente Geral 

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO - Superintendente Administrativo-Financeira 

DANIEL VALADÃO DE S. CORGOZINHO - Superintendente de Planejamento em exercício 

BRUNO BARBOSA DE LUNA - FCPE 101.4 

MARCELO GOMES GARCIA LOPES – Analista 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 82, DE 22 DE JUNHO DE 2018 

Altera o art. 6º e revoga o art. 15 da Portaria CVM/PTE/Nº 42, de 04 de abril de 2018, que 
regulamenta a experiência-piloto de Teletrabalho no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de 
julho de 1977; resolve: 

Art. 1º O art. 6º da Portaria CVM/PTE/Nº 42, de 04 de abril de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 6º É vedada a participação no programa do servidor nas seguintes condições: 

I - que esteja em estágio probatório; 

II - que tenha sofrido penalidade disciplinar ou censura ética nos dois anos anteriores ao 
início do teletrabalho; 

III - titular de componente organizacional; 

IV - com tempo de lotação inferior a 1 (um) ano de exercício na unidade de lotação; ou 

V - que esteja exercendo jornada especial de trabalho em turnos conforme previsão do 
art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995. 

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso IV pode ser motivadamente afastada, por 
meio de manifestações favoráveis da chefia imediata do servidor e do dirigente da 
unidade, quando se tratar de servidores abrangidos pelo disposto no art. 5º, inciso V.” 
(NR) 

Art. 2º Revoga-se o art. 15 da Portaria CVM/PTE/Nº 42, de 04 de abril de 2018. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Original assinado por 
MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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Considerando as alterações introduzidas pela PORTARIA CVM/PTE/Nº 82, DE 22 DE JUNHO 
DE 2018, segue abaixo o texto consolidado da PORTARIA CVM/PTE/Nº 42, DE 04 DE ABRIL 
DE 2018, que regulamenta a experiência-piloto de Teletrabalho na CVM: 

 
PORTARIA CVM/PTE/Nº 42, DE 04 DE ABRIL DE 2018 

Regulamenta a experiência-piloto de Teletrabalho no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 

atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho 

de 1977, e CONSIDERANDO: 

(i) o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 

(ii) o disposto no art. 6º, §6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995; 

(iii) a importância de ações voltadas à melhoria contínua do ambiente organizacional, ao 

fortalecimento da qualidade de vida e ao aumento da produtividade, alinhadas ao Plano 

Estratégico CVM 2013-2023; 

(iv) as vantagens e benefícios diretos e indiretos provenientes do teletrabalho para a 

Administração, para o servidor e para a sociedade; 

(v) que o avanço tecnológico, notadamente a partir da implantação do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), possibilita a realização de maior número de atos por meio de acesso eletrônico 

e remoto; e 

(vi) a necessidade de regulamentar o teletrabalho no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, 

definindo procedimentos, critérios e requisitos para a sua prestação, mediante controle e avaliação 

do alcance dos resultados; 

RESOLVE regulamentar programa de gestão, na modalidade de teletrabalho e a título de 

experiência-piloto, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1º  Fica instituída a experiência-piloto do programa de gestão de que trata o § 6º do art. 6º do 

Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, que permite a realização de teletrabalho no âmbito da 

CVM. 

Art. 2º  Para os efeitos desta Portaria, considera-se: 

I - atividade: conjunto de ações específicas a serem realizadas, geralmente de forma individual e 

supervisionada pelo superior imediato, para a entrega de produtos no âmbito de projetos e 

processos de trabalho institucionais; 

II - teletrabalho: atividade ou conjunto de atividades realizadas fora das dependências físicas das 

unidades organizacionais da CVM, que se utilize de tecnologia que facilite a comunicação e que 

não configure trabalho externo nos termos do inciso III; 

III - trabalho externo: atividade realizada fora das dependências físicas das unidades 

organizacionais da CVM a título de inspeção, representação, participação em eventos e palestras, 

reunião, treinamento e instrutoria de curso; 

IV - dirigente de unidade: titular de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores - DAS 4 ou superior ou ocupante de Função Comissionada do Poder Executivo - FCPE 

4; e  

V - unidade: componente organizacional chefiado por dirigente de unidade, nos termos do inciso 

IV. 

Art. 3º  A experiência-piloto do Programa de Gestão será executada pelo prazo de 12 (doze) 
meses, prorrogável uma vez por igual período, devendo ser realizada, nos 2 (dois) últimos 
trimestres do período total da experiência-piloto, avaliação dos efeitos e resultados alcançados, 
bem como manifestação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP sobre a 
implementação efetiva do Programa. 

§ 1º As atividades do Programa de Gestão serão realizadas pelos servidores públicos em exercício 
nas unidades participantes do Programa, de acordo com art. 4º. 

§ 2º As metas de desempenho dos servidores em teletrabalho deverão ser no mínimo 15% (quinze 
por cento) superiores àquelas estabelecidas para as atividades equivalentes realizadas em regime 
presencial. 
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Art. 4º  A participação no Programa de Gestão é facultativa ao servidor e autorizada conforme 

conveniência da Administração, mediante aprovação pelo dirigente da unidade. 

§ 1º A participação é restrita às atribuições e atividades em que seja possível, em função de suas 

características, mensurar objetivamente o desempenho do servidor. 

§ 2º Preferencialmente, participarão do Programa de Gestão os servidores cujas atividades a serem 

desenvolvidas no período demandem maior esforço individual e menor interação com outros 

servidores. 

§ 3º A inclusão de servidor no Programa de Gestão não constitui direito adquirido, podendo ser 

revertida, pelo dirigente da unidade, em função de conveniência da Administração, inadequação 

do servidor ou desempenho inferior ao estabelecido.  

§ 4º O ingresso no regime de teletrabalho será precedido de ato preparatório conduzido pela GAH, 

do qual participarão o servidor e a chefia imediata envolvidos. 

CAPÍTULO II 

CONDIÇÕES PARA ADESÃO AO TELETRABALHO 

Art. 5º  O dirigente da unidade poderá autorizar a participação dos servidores a ele subordinados 

na experiência-piloto, observados as seguintes diretrizes: 

I - o limite máximo para participação simultânea no programa de até 20% (vinte por cento) do 

total de servidores da unidade, arredondando as frações para o primeiro número inteiro superior; 

II - cada unidade deve manter a capacidade plena de funcionamento das atividades de atendimento 

ao público externo e interno; 

III - a autorização para exercício das atividades na modalidade de teletrabalho depende da efetiva 

existência na CVM e da disponibilização, ao referido servidor, dos sistemas informatizados, 

ferramentas, licenças e acessos externos necessários para o pleno desenvolvimento do seu plano 

de trabalho; 

IV - cumprimento de todas as exigências previstas nesta norma; e 
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V - terão prioridade na adesão ao programa os servidores com deficiência física, desde que 

apresentem dificuldade de deslocamento, gestantes e lactantes. 

Art. 6º  É vedada a participação no programa do servidor nas seguintes condições: 

I - que esteja em estágio probatório; 

II - que tenha sofrido penalidade disciplinar ou censura ética nos dois anos anteriores ao início do 

teletrabalho; 

III - titular de componente organizacional; 

IV - com tempo de lotação inferior a 1 (um) ano de exercício na unidade de lotação; ou 

V - que esteja exercendo jornada especial de trabalho em turnos conforme previsão do art. 3º do 

Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995. 

Parágrafo único. A vedação prevista no inciso IV pode ser motivadamente afastada, por meio de 

manifestações favoráveis da chefia imediata do servidor e do dirigente da unidade, quando se 

tratar de servidores abrangidos pelo disposto no art. 5º, inciso V. (Incluído pela Portaria 

CVM/PTE/Nº 82, de 22 de junho de 2018) 

Art. 7º  O início das atividades na modalidade de teletrabalho está condicionado à assinatura do 

Termo de Adesão, nos termos do art. 8º, inc. I, e publicação da autorização do dirigente da unidade 

no Boletim de Pessoal. 

 

CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDADES E MONITORAMENTO 

Seção I 

Deveres dos Servidores em Regime de Teletrabalho 

Art. 8º  Constituem deveres e responsabilidades do servidor em regime de teletrabalho: 
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I - assinar o Termo de Adesão, conforme modelo do Anexo I, por meio do qual declara sua adesão 

ao programa de gestão no regime de teletrabalho, nas condições estabelecidas nesta norma; 

II - cumprir o plano de trabalho, nos termos do art. 11; 

III - submeter-se ao acompanhamento periódico para apresentação de resultados parciais e finais; 

IV - desenvolver suas atividades na região metropolitana da respectiva unidade de exercício, 

podendo ser autorizados pelo Presidente casos excepcionais de residência fixa em municípios 

próximos, fora da região metropolitana; 

V - não se ausentar das localidades previstas no inciso IV, em horário de expediente, sem 

autorização prévia formal de sua chefia imediata; 

VI - manter telefones de contato atualizados e ativos, de forma a garantir a comunicação imediata 

e constante com a CVM; 

VII - manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo diariamente para garantir a efetiva 

comunicação com a CVM; 

VIII - estar disponível para comparecimento à unidade de exercício, para reuniões administrativas, 

audiências, participação em eventos e ações de capacitação ou por qualquer outra necessidade da 

Administração, respeitada a antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas para a convocação; 

IX - manter a chefia imediata informada acerca da evolução dos trabalhos, indicando dificuldades, 

dúvidas ou circunstâncias que possam comprometer o cumprimento da meta de produtividade e 

dos prazos estabelecidos;  

X - realizar as atividades de forma presencial, nas dependências físicas de sua unidade de 

exercício, ao menos 2 (dois) dias por semana, possibilitando reuniões presenciais com a chefia 

imediata e proporcionando o acompanhamento da evolução dos trabalhos e a troca de 

informações;  

XI - realizar, junto à equipe de saúde da CVM, avaliação prévia à adesão ao programa e 

reavaliação semestral atestando que o servidor está apto a participar do programa de gestão na 

modalidade teletrabalho; 
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XII - informar à chefia imediata sobre licenças e afastamentos previstos na Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, para eventual adequação nas metas e prazos ou possível redistribuição do 

trabalho; e 

XIII – desenvolver pessoalmente as atividades pactuadas, sendo vedada a delegação do 

cumprimento das metas a terceiros, servidores ou não. 

Parágrafo único. É vedado ao servidor retirar autos originais de processos administrativos ou 

documentos nele constantes das dependências físicas da CVM. 

Art. 9º  O servidor participante do programa deverá registrar no sistema de frequência os dias em 

que desenvolver suas atividades no regime de teletrabalho. 

Art. 10.  Compete exclusivamente ao servidor providenciar as infraestruturas física, tecnológica e 

de comunicação adequadas e necessárias à realização do teletrabalho e que atendam aos 

parâmetros estabelecidos pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações da CVM. 

Parágrafo único. O servidor, antes do início do teletrabalho, assinará declaração expressa de que a 

instalação em que executará o trabalho atende às exigências do caput. 

Seção II 

Deveres da Chefia Imediata 

Art. 11.  A adoção do regime de teletrabalho deve ser precedida pela elaboração de plano de 

trabalho pela chefia imediata, em formulário próprio, conforme critérios do Anexo II, no qual 

devem constar: 

I - descrição dos processos e das atividades a serem executadas, apresentando justificativa para a 

possibilidade de realização via teletrabalho; e 

II - definição de indicador, meta, fonte, forma de cálculo e frequência de apuração, permitindo a 

avaliação periódica do desempenho do servidor no programa, bem como o aumento de 

produtividade de cada meta e a base de comparação em termos de atividades equivalentes 

realizadas em regime presencial. 
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§ 1º Os parâmetros definidos no plano de trabalho devem observar a exigência de desempenho 

estabelecida no art. 3º, § 2º, ser compatíveis com as metas definidas no Sistema de Gestão de 

Desempenho e contar com a concordância do dirigente da unidade. 

§ 2º A apuração do desempenho do servidor em regime de teletrabalho deve ser realizada ao 

menos a cada 3 (três) meses. 

Art. 12.  Durante o regime de teletrabalho, a chefia imediata deve: 

I - aferir e monitorar o desempenho e a adaptação dos servidores ao regime de teletrabalho, de 

acordo com o plano de trabalho e metas de desempenho; 

II - fornecer, sempre que demandado, dados e informações sobre o andamento da execução das 

atividades sob o regime de teletrabalho na sua área;  

III - acordar com o servidor em teletrabalho o regime de comparecimento periódico ao local de 

trabalho, conforme previsão no art. 8º, inc. X; e 

IV - solicitar ao dirigente da unidade o cancelamento do regime de trabalho no caso de não 

cumprimento injustificado das metas de desempenho, prazos acordados ou demais obrigações 

previstas nesta norma, ou por conveniência da Administração. 

 

Seção III 

Monitoramento e Controle 

Art. 13.  As atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho, bem como as avaliações de 

cumprimento de prazo e desempenho serão monitoradas por meio de formulário próprio, conforme 

critérios do Anexo III. 

§ 1º Na hipótese de não cumprimento do plano de trabalho ou das metas de prazo e desempenho, o 

fato será registrado no formulário mencionado no caput, com ciência formal do servidor. 

§ 2º Caberá ao dirigente da unidade garantir a manutenção, em seus respectivos componentes 

organizacionais, dos dados que servirem de subsídio para as avaliações e que permitam a auditoria 

dos resultados. 
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§ 3º O dirigente da unidade deverá encaminhar à Gerência de Recursos Humanos relatório 

trimestral de acompanhamento da experiência-piloto na sua área, no qual devem constar a relação 

de servidores participantes, as dificuldades e os benefícios e ganhos verificados, bem como os 

resultados alcançados quanto à produtividade de cada um dos servidores durante o trimestre. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14.  O servidor em teletrabalho, sempre que necessário, poderá executar as atividades nas 

dependências de sua unidade organizacional. 

Art. 15.  (Revogado pela Portaria CVM/PTE/Nº 82, de 22 de junho de 2018) 

Art. 16.  A participação do servidor no programa de teletrabalho deve ser cancelada pelo dirigente 

da unidade, a qualquer tempo, nos casos: 

I – de solicitação do servidor; 

II – de conveniência da Administração, justificadamente; 

III – de falta disciplinar, apurada mediante procedimento de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar em que a autoridade julgadora tenha concluído pela sua culpabilidade;  

IV - das vedações a que se refere o art. 6º desta portaria; 

V – de infração a qualquer dispositivo desta portaria; e 

VI – de descumprimento de qualquer das metas estabelecidas no plano de trabalho, exceto na 

hipótese de motivo justificado. 

 

Parágrafo único. Nos casos dos incisos III e VI, o servidor estará impossibilitado de nova adesão 

ao programa pelo prazo de 12 (doze) meses contados do cancelamento do programa. 

 

Art. 17.  Caberá ao Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEP planejar, acompanhar e 

avaliar a experiência-piloto de que trata esta portaria, podendo: 
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I - acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho na CVM, com base em indicadores e nos 

relatórios elaborados pelos dirigentes das unidades que tenham servidores atuando nesse regime; 

II - analisar os resultados das unidades participantes;  

III - analisar sugestões e propor medidas que visem à melhoria dos procedimentos de teletrabalho 

e soluções acerca de eventuais problemas ou de casos omissos; e 

IV – ao final do período da experiência-piloto, opinar a respeito da implementação efetiva do 

Programa. 

Art. 18.  O relatório com os resultados consolidados da experiência-piloto do Programa de Gestão, 

a ser preparado pela Gerência de Recursos Humanos e homologado pela Superintendência 

Administrativo-Financeira, deverá ser publicado a cada trimestre no Diário Oficial da União, nos 

termos art. 6º, § 6º do Decreto nº 1.590, de 1995. 

Art. 19.  Os casos omissos serão deliberados pelo CEGEP. 

Art. 20.  Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, sendo que a experiência-piloto de 

teletrabalho será iniciada quando concluídas as ações preliminares necessárias à sua execução. 

 

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

 

 

 
Anexo I - Termo de Adesão 

• Dados do servidor; 
• Dados da unidade; 
• Telefones de contato e autorização para sua divulgação interna; 
• Declaração de adequação às exigências de estrutura tecnológica, de segurança e normas de 

ergonomia; 
• Declaração da equipe de saúde da CVM quanto à adequação para exercício das atividades na 

modalidade de teletrabalho; 
• Declaração expressa de que não se enquadra em nenhuma das vedações desta norma; 
• Declaração de compromisso com o plano de trabalho; 
• Assinatura do servidor; 
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• Assinatura da chefia imediata; 
• Assinatura do dirigente da unidade. 

 
Anexo II - Plano de Trabalho 

• Dados do servidor; 
• Dados da unidade; 
• Descrição dos processos e atividades a serem executadas; 
• Justificativa para a possibilidade de execução das atividades listadas via teletrabalho; 
• Definição de: indicador, meta, fonte, forma de cálculo, frequência de apuração, prazos e qualidade 

esperados para as atividades a serem executadas; 
• Aumento de produtividade de cada meta e base de comparação em termos de atividades 

equivalentes realizadas em regime presencial; 
• Assinatura do servidor; 
• Assinatura da chefia imediata; 
• Assinatura do dirigente da unidade. 

 
Anexo III - Formulário de Monitoramento 

• Dados do servidor; 
• Dados da unidade; 
• Descrição dos processos e atividades a serem executadas; 
• Apuração de prazo previsto e efetivo das entregas; 
• Indicação de atendimento da qualidade da entrega; 
• Apontamento de deficiências e inadequações; 
• Assinatura do servidor; 
• Assinatura da chefia imediata; 
• Assinatura do dirigente da unidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAPHAEL PIRES DE MOURA THEOPHILO 
Gerente de Recursos Humanos 

Em exercício 
 


