
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PARA PROPOSIÇÃO DE JORNADA DE 
TRABALHO FLEXIBILIZADA: 

 
A - Identificação da Unidade/Órgão Acadêmico e/ou Administrativo  
 

Unidade/Órgão:  
 
 

Direção/Chefia: 
 

Competências/Atividades/Serviços da Unidade/Órgão : 
Ensino – cursos, número de alunos, 
Pesquisa 
Extensão 
Serviços 
 

Plano de Desenvolvimento Institucional (deve ser anexado, se não existir, 
explicitar em que fase de formulação se encontra): 
 

Horário e dias de funcionamento da Unidade: 
 

Usuários da Unidade (pessoas ou coletividades internas ou externas à 
Instituição/UFRGS que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela 
prestados.) 
Alunos de Graduação: 
Alunos de Pós-Graduação: 
Servidores técnico administrativos em educação: 
Servidores docentes: 
Setores da Unidade: 
Setores da UFRGS: 
Comunidade externa: 
 

 
B – Identificação do Setor (Esse agrupamento de atividades não deverá 
necessariamente estar previsto na estrutura formal (organograma), registrada nos 
órgãos oficiais da UFRGS.) 
 

Nome do(s) setor(es): 
 

Horário de funcionamento do Setor: 
 

Competências/atividades/serviços do setor: 
 
 
 

Usuários (pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição/UFRGS que 
usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.) 
Alunos de Graduação: 
Alunos de Pós-Graduação: 
Servidores técnico administrativos em educação: 
Servidores docentes: 
Setores da Unidade: 
Setores da UFRGS: 
Comunidade externa: 



 

Equipe de Trabalho (As  equipes de trabalho devem ser  pensadas com todos os 
envolvidos nas atividades do setor.) 

 

Justificativa (com base nas informações acima, construa uma argumentação sólida 
sobre a necessidade de trabalho ininterrupto por 12 horas ou após às 21 horas) 

 

Estudo de Viabilidade: Demonstre de forma clara como a adoção da jornada de 
trabalho flexibilizada garantirá o atendimento proposto. Para esta demonstração 
utilize os Processos de trabalho do setor (conjunto de ações sequenciais que 
organizam as atividades da força de trabalho e a utilização dos meios de trabalho, 
visando o cumprimento dos objetivos e metas institucionais): 

 

 
 

C - Quadro de Trabalho com a escala nominal dos servidores que trabalharão em jornada 
flexibilizada, constando dias e horários dos seus expedientes, que deverá ser afixado nas 
 suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, 
devendo ser permanentemente atualizado. (Propomos que primeiro se coloquem os 
 servidores com jornada flexibilizada, exigência legal; os servidores com jornada de 
40 horas e os demais membros da equipe de trabalho, independente do vínculo.)  

 

Nome Dias de trabalho Horários 

   

   

   

   

   

   

   

 


