
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO G

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM 
TRABALHO REMOTO

Unidade: Departamento de Matemática Aplicada

Canais de 
atendimento 
disponível aos 
usuários dos 
serviços (e-mail, 
telefone, site, etc.):

afonso.h.oliveira@ufes.br
clebio.silva@ufes.br
http://www.matematicaaplicada.saomateus.ufes.br/
departamento.matematicaaplicada.saomateus@ufes.br

Detalhamento das 
atividades a serem 
desempenhadas em 
trabalho remoto:

- Gerenciamento do site do departamento;
- Atendimento a demandas de mensagens recebidas e 
expedidas via e-mail institucional;
- Autuação e controle de processo digitais e 
documentos avulsos no Protocolo-Web;
- Atendimento a demandas de documento recebidos 
via Protocolo-Web;
- Confecção de documentos e planilhas (ofícios e 
controles interno do Departamento).
- Visualização e atualização das informações nos 
sistemas funcionais de ponto;
- Secretariar reuniões departamentais;
- Suporte técnico-administrativo a demais atividades 
remotas que forem demandas.
- Monitoramento a atualização do servidor de rede 
remotamente.
- Gerenciamento do SGD (Sistema de  Gestão de 
Demandas PU-UFES).
- Suporte técnico às demais solicitações para 
atendimento remoto.

Relação dos 
servidores, 
empregados públicos 
e estagiários (Siape 
e nome):

2303255 – Afonso Henrique Oliveira
1671860 – Clébio da Silva

Recursos 
tecnológicos e de 
comunicação 

(X) Computador/notebook com acesso à internet 
(responsabilidade do servidor)
(X) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo 
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necessários para a 
produção das 
atividades:

Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto, Siape, 
Siafi, etc.)
(X) E-mail institucional (@ufes.br)
(X) Outros: Celular, Whatsapp.

Frequência de 
acompanhamento 
dos processos de 
trabalho pactuados:

(    ) diária   ( X ) semanal   (    ) quinzenal   (    ) mensal

São Mateus – ES, 17 de agosto de 2020

___________________________________________
Assinatura da chefia imediata
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