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ANEXO G 

 

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM 
TRABALHO REMOTO 

Unidade: Departamento de Ciências Naturais (DCN) 

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

E-mail; site; Lepisma (Protocolo-Web); Sistema de 
Ponto e Sistema de Atas. 

Detalhamento das 
atividades a serem 
desempenhadas em 
trabalho remoto: 

Autuação/ tramitação de processos via 
protocolo.ufes.br e demais encaminhamentos; 
Elaboração de ofícios, ofícios circulares e documentos 
do Departamento de Ciências Naturais; Atualização da 
página eletrônica do Departamento; Assessoramento 
direto à Chefia de Departamento e docentes; 
Atendimento diário (por meio eletrônico) aos discentes, 
servidores técnicos, docentes e membros externos à 
universidade, em demandas destinadas ao 
Departamento; Verificação e lançamentos de 
ocorrência no SREP dos servidores do departamento 
(sendo delegado); Secretariar as reuniões 
departamentais; Elaboração de Atas; Atualização de 
informações no site; Outras demandas de competência 
da Secretaria do Departamento e determinadas pela 
Chefia imediata. 

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

CHRISTINA DO VALE PENA ALCANTRA  

(SIAPE nº 2404542) 

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 Atas 
___________________________________________ 
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Frequência de 

acompanhamento dos 

processos de trabalho 

pactuados: 

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

 
 

São Mateus, _24_ de __agosto____ de _2020___. 
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ANEXO G 

 

PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM 
TRABALHO REMOTO 

Unidade: 
Departamento de Ciências Naturais (DCN) – 
Laboratórios de Química 

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

E-mail:  
JULIANA CARLETTI DE AMORIM  
 (jucarletti@yahoo.com.br) 
JEAN CARLOS FIOROTTI (jeanfiorotti@hotmail.com) 

 

Detalhamento das 
atividades a serem 
desempenhadas em 
trabalho remoto: 

Preparação e aprimoramento de manuais operacionais 
específicos (ajustados às maiores demandas nas 
aulas) de todos os equipamentos presentes nos 
laboratórios; atualização das fichas de informações de 
segurança de produtos químicos (fispq) de todos os 
reagentes disponíveis no laboratório; preparação da 
lista de compras de material de consumo; outras 
demandas inerentes ao cargo/ função, determinadas 
pela chefia imediata. 

Preparar as aulas experimentais para que os docentes 
possam gravar vídeo aulas das práticas de laboratórios 
para o período de aulas remotas (EARTE). 

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

 JEAN CARLOS FIOROTTI (1970699) 

 JULIANA CARLETTI DE AMORIM (1853178) 

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

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

(  ) 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 

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

mailto:jucarletti@yahoo.com.br
mailto:jeanfiorotti@hotmail.com
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processos de trabalho 

pactuados: 

 
 

São Mateus, __24__ de _agosto______ de ____2020____. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


