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ANEXO G

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM
TRABALHO REMOTO

Unidade: Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Norte

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

- E-mail: dsan.ceunes@ufes.br;
- Sistemas corporativos da UFES;

- Whatsapp individual e do grupo do setor;
- site: http://gestaoadministrativa.saomateus.ufes.br/

Detalhamento das
atividades a serem
desempenhadas em
trabalho remoto:

Realização de interface com os ambientes organizacionais
da Universidade Federal do Espírito Santo, por intermédio
de ações de suporte à gestão, objetivando atender ao
ensino, à pesquisa e à extensão. Com este intuito, são
realizadas as seguintes atividades:

- Autuação/ tramitação de processos via protocolo.ufes.br;
- Assessoramento direto à Direção do CEUNES e PROAD;
- Reuniões de trabalho virtual;
- Atendimento (por meio eletrônico) as demandas
destinadas à DSAN;
- Interação com os setores do Campus Goiabeiras e Alegre
via e-mail, aplicativo WhatsApp e por ligações telefônicas;
- Acompanhamento e orientações aos chefes e servidores
dos setores/divisões ligadas à DSAN;
- Acompanhamento e encaminhamentos quanto aos
procedimentos de compras, PAC - PGC, pagamentos,
emissão de empenhos, etc.;
- Elaboração de Relatórios e Ofícios no âmbito da DSAN;
- Atendimento de demandas recebidas via e-mail, sistemas
corporativos da UFES e do Governo Federal;
- Confecção de minutas de atas de registro de preços;
- confecção de minutas de contratos, convênios e
documentos diversos;
- publicação de resumo de registro de preços;
- Outras demandas de competência da DSAN.

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

- William Gonçalves, SIAPE: 01653809;
- Jeronymo Comério Neto, SIAPE: 01901232.

Recursos tecnológicos
e de comunicação

(x) Computador/notebook com acesso à internet
(responsabilidade do servidor)

mailto:dsan.ceunes@ufes.br;
http://gestaoadministrativa.saomateus.ufes.br/
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necessários para a
produção das
atividades:

(x) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo
Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto,
Siape, Siafi, etc.)
(x) E-mail institucional (@ufes.br)
( ) Outros:
___________________________________________

Frequência de
acompanhamento dos
processos de trabalho
pactuados:

( x ) diária ( ) semanal ( ) quinzenal ( )
mensal

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM
TRABALHO REMOTO

Unidade: Divisão de Contabilidade e Finanças – DCFN/DSAN

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

e-mail institucional: dcfn.ceunes@ufes.br
protocolo web: https://protocolo.ufes.br/
site: http://gestaoadministrativa.saomateus.ufes.br/

Detalhamento das
atividades a serem
desempenhadas em
trabalho remoto:

Atuação no planejamento, orientação, execução e
controle das ações relacionadas a gestão
orçamentária, financeira e contábil de competência da
DCFN;
Atendimento (por meio eletrônico e-mail, protocolo
web e site) ao público interno e externo relativo a suas
demandas de competência da DCFN;
Autuação / tramitação de processos via sistema de
protocolo da UFES dando seus devidos
encaminhamentos;
Atividades no SCDP, tais como registro e
acompanhamento de solicitações de diárias e
prestação de contas;
Atividades no SIAFI, SIASG, Rede Serpro e SICAF,
tais como registro e acompanhamento de demandas
de emissão (inclusive reforços e cancelamentos) de
certidões, solicitação de financeiro, solicitação de
recursos orçamentários, notas de crédito, notas de
empenho, detalhamentos orçamentários,

mailto:dcfn.ceunes@ufes.br
http://gestaoadministrativa.saomateus.ufes.br/
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procedimentos de pagamento fornecedores,
prestadores de serviços, entre outros;
Atualização do Manual de atividades da DCFN em
andamento;
Emissão de GRUs;
Emissão de Ofícios e outros documentos oficiais;
Registro e acompanhamento de procedimentos
contábeis na UG do Centro, tais como, registro do
RMA, RMB e Depreciação, regularizações contábeis,
conformidade contábil, lançamentos patrimoniais,
balancete, entre outros;
Emissão de relatórios no Tesouro Gerencial;
Atualização site da DCFN;
Atividades relativas a controle de tarefas e registro de
frequência dos servidores da DCFN;
Outras demandas de competência da Divisão de
Contabilidade e Finanças - Setorial Norte
determinadas pela Chefia imediata.

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

Valesca Scarpati - Contadora - 2831881
Guilherme Freitas Campos - Téc. em Contabilidade -
3162100
Kathiúrcia Montovanelli Cazottti Câmara – Assistente
em Administração - 2404028 (Licença maternidade no
período de 27/03 a 22/09/2020)

Recursos tecnológicos
e de comunicação
necessários para a
produção das
atividades:

( X ) Computador/notebook com acesso à internet
(responsabilidade do servidor)
( X ) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo
Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto,
Siape, Siafi, etc.)
( X ) E-mail institucional (@ufes.br)
( X ) Outros: Sistema de Web Conference, WhattsApp.

Frequência de
acompanhamento dos
processos de trabalho
pactuados:

( X ) diária ( ) semanal ( ) quinzenal ( )
mensal
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PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM
TRABALHO REMOTO

Unidade:
Divisão de Atenção à Saúde e Assistência Social

DASAS/DSAN/PROAD

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

email:- dasas.ceunes@ufes.br
- siass.ceunes@ufes.br (agendamento de

perícias médicas)

site: http://dasas.saomateus.ufes.br/

Detalhamento das
atividades a serem
desempenhadas em
trabalho remoto:

- Atendimento via trabalho remoto de demandas
da assistência estudantil e relacionadas a
saúde do servidor;

- Orientações diversas sobre : assistência social,
orientação psicológica, esclarecimentos de
dúvidas sobre situações relativas ao Covid-19 e
similares;

- Atendimento Psicológico Breve Online;
- Atendimento a demandas do Grupo

Ceunes/Covid19 ;
- Atendimentos a demandas do Grupo Ceunes

Solidário;
- Conferência e análise de documentação e

acompanhamento de estudantes assistidos
pelo Programa de Assistência Estudantil;

- Análise de documentação de candidatos da
Reserva de Vagas, nas modalidades de cota de
renda e cota de deficientes, convocados para
matrícula para ingresso em 2020/2;

- Reuniões virtuais com equipe psicossocial da
Proaeci, equipe DASAS dentre outras;

- Agendamento de perícias médicas do SIASS;
- Realização de perícias médicas do SIASS via

trabalho presencial ;
- Realização de cursos de capacitação

profissional.

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

Francielli Lima Correia - Siape 1901118
Irislene Matias Reis - Siape 1465834
Lívia Nogueira Teixeira Martins - Siape 1115472
Ludmila de Matos Lacerda - Siape 1006804

mailto:dasas.ceunes@ufes.br
mailto:siass.ceunes@ufes.br
http://dasas.saomateus.ufes.br/
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Simone Simões Fassarella - Siape 1533262
Tullio Cezar de Aguiar Brotto - Siape 2880761

Recursos
tecnológicos e de
comunicação
necessários para a
produção das
atividades:

( X ) Computador/notebook com acesso à internet
(responsabilidade do servidor)
( X ) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo
Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto,
Siape, Siafi, etc.)
( X ) E-mail institucional (@ufes.br)
( X ) Outros: whatsApp, plataformas para
webconferência

Frequência de
acompanhamento dos
processos de trabalho
pactuados:

( ) diária ( x ) semanal ( ) quinzenal ( x )
mensal

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM
TRABALHO REMOTO

Unidade: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte

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

e-mails do setor (drm.ceunes@ufes.br)
(patrimonio.drm.ceunes@ufes.br) e
(almoxarifado.ceunes@ufes.br), e-mail institucional de
cada servidor e telefone pessoal, site do setor
(http://www.crm.saomateus.ufes.br/), whatsapp
individual e do grupo do setor.

Detalhamento das
atividades a serem
desempenhadas em
trabalho remoto:

Acesso diário ao e-mail institucional e ao Lepisma
(protocolo.ufes.br) para verificação das demandas e
devidos encaminhamentos dos processos e
esclarecimentos no que couber;

Acesso diário ao Portal Administrativo registro de
preços/gestão de atas para acompanhamento dos
processos, como também, esclarecimento de dúvidas
dos usuários/empresas e atendimento (por meio
eletrônico) das solicitações de compras por meio de
registro de preços;

Acesso diário ao portal administrativo solicitações de
compras e solicitações de inclusão de produtos no

mailto:drm.ceunes@ufes.br
mailto:(patrimonio.drm.ceunes@ufes.br)
mailto:almoxarifado.ceunes@ufes.br
http://www.crm.saomateus.ufes.br/
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catálogo acompanhamento dos processos, como
também, esclarecimento de dúvidas dos
usuários/empresas e atendimento, inclusive reuniões
online para auxiliar os usuários no processo de
solicitação de inclusão no catálogo;

Acesso diário ao SIE e ao portal administrativo para
acompanhamento das solicitações de materiais,
acompanhamento dos processos, como também,
esclarecimento de dúvidas dos usuários/empresas e
atendimento;

Acesso ao sistema compras governamentais.gov.br,
para verificar as solicitações de adesão aos registros
de preços do Centro por outros órgãos da federação;

Confecção e atualização das planilhas dos registros de
preços vigentes no CEUNES;

Pesquisa orçamentária dos itens registrados nas atas
de preços vigentes para atualização e comprovação
dos valores junto ao mercado.

Atualização dos procedimentos referentes aos
registros de preços CEUNES;

Consulta a legislação referente ao registro de preços;

Acesso ao sistema compras governamentais.gov.br
inclusão de Intenções de Registro de Preços, bem
como para publicação e operação de pregões
eletrônicos;

Inclusão e alteração do PGC do CEUNES;

Atualização do manual de compras do CEUNES;

Consulta a legislação referente às licitações;

Encaminhamento de notas fiscais para pagamento;

Confecção de relatório de fechamento mensal do
almoxarifado – RMA;

Confecções de Termos de Transferência, Cadastro de
Bens Permanentes no sistema SIE;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Elaboração e Estudo Técnico Preliminar;

Elaboração de Projeto Básico;

Elaboração de Termo de Referência;

Comissão de Inventário do Ceunes, atender as
demandas que surgirem e reuniões periódicas (online)
para ajustes e sugestões para plano de trabalho após
retorno de atividades presenciais;

Atualizar e inserir as informações do site da DRMN;

Verificar, atender e dar os devidos encaminhamentos
as demandas relativas aos serviços de patrimônio
orçamentário e extra orçamentário do Ceunes, tais
como: Criar, encaminhar e acompanhar os termos de
movimentação de bens do Ceunes via Portal
Administrativo; Atender as dúvidas dos agentes
patrimoniais e chefias das unidades administrativas do
Ceunes quanto aos serviços de patrimônio;
Tombamento de bens orçamentários adquiridos pelo
Centro, prioritariamente de forma remota, sendo que
as etapas que demandam atividades presenciais serão
realizadas após o retorno das atividades; Atender as
demandas relativas a regularização do Relatório
Mensal de Bens (RMB); Fazer o fechamento do RMB
mensalmente no SIE e verificação dos registros no
SIAFI; Verificar o status das movimentações de bens
para fora do Ceunes e dar os devidos
encaminhamentos; Acompanhar e atender as
demandas surgidas através dos chamados abertos
junto ao serviço Fale Conosco do Portal Administrativo
e SIE referentes a regularização do RMB do Ceunes;
Verificar o andamento da solicitação feita a Divisão de
Patrimônio - DP/DMP/PROAD referente a
transferência de bens, no SIE e SIAFI, adquiridos por
Goiabeiras para a Unidade Gestora do Ceunes.

Demais atividades e demandas relacionadas ao setor.

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

1549787 – Cleidinalva da Silva;
2384166 – Vandreso de Souza Azevedo;
1866927 – Fábio Narciso Gomes dos Santos;
1569233 – Eder Barbosa de Aguilar;
1047935 – Denner Alves de Aguiar;
2319655 – Carla Salvador;
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2045790 – Gabriella Soares Borges Salomão Campos

Recursos tecnológicos
e de comunicação
necessários para a
produção das
atividades:

(x) Computador/notebook com acesso à internet
(responsabilidade do servidor)
(x) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo
Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto,
Siape, Siafi, etc.)
(x) E-mail institucional (@ufes.br)
(x) Outros: telefone celular e WhatsApp e aplicativos
de webconferência (Meet; RNP)

Frequência de
acompanhamento dos
processos de trabalho
pactuados:

(x) diária ( ) semanal ( ) quinzenal ( ) mensal

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM
TRABALHO REMOTO

Unidade: Divisão de Tecnologia da Informação – Setorial Norte

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

Abertura de Ticket: no endereço web
https://atendimento.ufes.br/ seguir o fluxo de abertura
de novo ticket e selecionar em tópico de ajuda
CEUNES / Informática
WhatsApp: adicionar contato com o número
+552733121722 ou clique no link a seguir para abrir
em seu aplicativo de mensagens:
https://wa.me/552733121722
Protocolo de solicitação via sistema
http://protocolo.ufes.br
Informações via e-mail: dtin.ceunes@ufes.br

Detalhamento das
atividades a serem
desempenhadas em
trabalho remoto:

ATENDIMENTO GERAL: prestando informações e
orientações gerais da UFES e também da área de TI
através dos canais eletrônicos. Realizando
encaminhamentos para os setores/pessoas
pertinentes a realizar o atendimento; SUPORTE AO
USUÁRIO DE TI: Atendimento remoto, referentes ao
SIE, e-mail; SUPORTE AOS USUÁRIOS DO
SERVIÇO DE LOGIN UNIFICADO: Apoio aos
usuários do login centralizado na solução de
problemas e esclarecimento de dúvidas; SUPORTE
TÉCNICO AO USUÁRIO DO SIE: Orientação técnica

mailto:dtin.ceunes@ufes.br
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para uso do sistema; INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS:
Instalação, configuração e teste de software e
sistemas; EVOLUÇÃO DE APLICAÇÕES
DESENVOLVIDAS PARA AMBIENTE WEB E
DESKTOP: Manutenção com objetivo de acréscimo
de funcionalidades, incremento no desempenho ou
modificação no código-fonte e manutenção preventiva
e corretiva. Inclui também modificações adaptativas
devido a mudanças em regras do negócio, legislação,
plataforma de hardware ou sistema operacional;
ADMINISTRAÇÃO DE FIREWALL: Executar a
configuração das políticas de acesso dos servidores e
usuários no firewall; BACKUP DE DADOS DE
SISTEMAS: Normatizar, elaborar, configurar,
monitorar e gerenciar solução de backup; Implementar
as devidas otimizações, garantindo a integridade dos
dados de forma que a restauração seja confiável e
segura; GESTÃO DE REDES WIRELESS: Auxiliar
em contração, configurar, monitorar, coordenar e
realizar reparos em solução de redes sem fio,
seguindo padrões internacionais garantindo a
qualidade e as necessidades presentes e futuras do
CEUNES; GESTÃO DE SERVIDORES E SISTEMAS:
Verificar correto funcionamento dos servidores e
sistemas hospedados, avaliando as possibilidades de
otimização, para provimento e maior escalabilidade;
MANUTENÇÃO LÓGICA DE ATIVOS DE REDE:
Executar, solicitar, coordenar e realizar reparos nos
Ativos de TI (pontos de acesso wifi, switches,
servidores, roteadores, storage, firewall etc),
mantendo a integridade e operação; OPERAÇÃO DE
DATA CENTER: Gerenciar Redes que atendem o
Data Center, configurar Core da rede, monitorar
tráfego do Data Center; realizar e documentar os
dispositivos e conexões; PROVIMENTO DE ACESSO
À INTERNET: Dimensionar, auxiliar em contratação,
configurar e monitorar os links de internet, garantindo
a qualidade e as necessidades presentes e futuras do
CEUNES; VIRTUALIZAÇÃO DE HARDWARE E
SISTEMA OPERACIONAL: Planejar, dimensionar,
configurar e administrar camada de virtualização
integrando serviços e aplicações de forma a atender
as necessidades das aplicações designadas ao
ambiente; AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO
CENTRALIZADA: Disponibilizar de forma unificada
base de dados de usuários, de maneira segura e
interoperável com todos os sistemas/serviços do
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CEUNES; HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
INSTITUCIONAIS: Configurar, administrar e manter
ambiente de publicação para sistemas web que
permita a integração com outros serviços do
CEUNES; ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIO NO SIE:
Criação, configuração de perfil de acesso; GERAÇÃO
DE RELATÓRIOS NO SIE: Instrução e auxílio na
geração de relatórios no SIE; MANUTENÇÃO DO SIE:
Identificação e auxílio na manutenção corretiva e
atualização dos módulos do SIE; REALIZAÇÃO DE
WEB CONFERÊNCIA: Controle de agenda, auxílio de
configuração e montagem de equipamentos;
EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS E
DOCUMENTOS: Elaboração, tramitação ou expedição
de documentos, comunicados e correspondências em
geral; MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA DTIN:
Atualização de informações e links, visando sempre
uma melhor comunicação com a comunidade.

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

1836098 - Francisco José Moraes dos Santos
1760884 - Karen Campos Kock Cardoso
1836790 - Kevin Boina Capelini
1659031 - Gibran Oliveira Rosa
2521995 - Willian Souza do Espírito Santo

Recursos tecnológicos
e de comunicação
necessários para a
produção das
atividades:

( X ) Computador/notebook com acesso à internet
(responsabilidade do servidor)
( X ) Sistemas corporativos da Ufes e do Governo
Federal (SIE, Protocolo-Web, Sistema de Ponto,
Siape, Siafi, etc.)
( X ) E-mail institucional (@ufes.br)
( X ) Outros: Serviço de acesso via conexão segura a
rede UFES – VPN institucional

Frequência de
acompanhamento dos
processos de trabalho
pactuados:

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

São Mateus, 31 de Agosto de 2020

___________________________________________
Assinatura da chefia imediata
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