
Comunicado aos servidores(as) da Reitoria e Cefor

Nós, membros da Comissão Local de Acompanhamento do Teletrabalho no âmbito da
Reitoria e do Cefor parabenizamos todos(as) os(as) selecionados(as) no 2º edital do
Teletrabalho, cujo resultado final foi publicado nesta segunda-feira (17), por meio da portaria
nº 2551, de 17 de outubro de 2022.

É com muita felicidade e com muito trabalho que damos prosseguimento ao Teletrabalho no
Ifes e percebemos, nesse momento, de maneira muito positiva, uma grande expectativa por
parte dos servidores para iniciarem suas atividades virtuais.

Esclarecemos que, após seis meses de implantação, o Teletrabalho no Ifes está em uma
fase de aprendizado institucional, na qual tem-se avaliado a produtividade, a
economicidade, o uso do sistema PDG, etc. No entanto, mesmo neste período de
maturação e consolidação, é inegável os benefícios que esta modalidade traz ao servidor e
à instituição.

E tendo em vista esses benefícios mútuos, que garantem a continuidade, a estabilidade e a
maturidade deste programa de gestão, solicitamos aos futuros participantes que dediquem,
na execução do Teletrabalho, o compromisso pessoal e a responsabilidade profissional que
são empregados na realização de suas atividades presenciais.

Falta pouco e, de acordo com o cronograma divulgado no Edital 02/2022, algumas
atividades precisam ser realizadas em um curto intervalo até o início do teletrabalho, isto é,
03/11/2022. Dentre elas, e considerada a mais importante, até pela ansiedade gerada, é a
capacitação com as chefias e participantes selecionados, prevista para ser realizada
amanhã, dia 19/10/2022. É sobre ela que precisamos fazer algumas considerações.

No primeiro edital fizemos a capacitação por meio de uma live, precedida por um vídeo
explicativo de uso geral do sistema PDG. Reconhecemos que o resultado ficou aquém do
esperado. Essa percepção negativa não é resultado da falta de interesse dos servidores,
muito pelo contrário, e sim, do formato escolhido para a realização da capacitação.

Por isso, e considerando que o sistema PDG, apesar de ser pouco intuitivo, possui uma
funcionalidade bem simples que aliada ao fato de que quase a totalidade das chefias e de
que, no mínimo, 40% dos servidores da Reitoria/Cefor tiveram contato com o sistema nos
últimos meses; decidimos não realizar a capacitação por meio de live.

Em substituição, estamos finalizando tutoriais destinados exclusivamente às chefias e aos
participantes que, acreditamos, terão um resultado didático mais efetivo; pois estão sendo
elaborados considerando as principais dúvidas e dificuldades surgidas nos últimos 6 meses.

Além disso, os membros da Comissão Local de Acompanhamento do Telebrabalho: Jeisa,
Alessandro, Leandro, Felipe e Sérgio, estarão disponíveis para esclarecer dúvidas pontuais
e individuais sobre o uso do sistema PDG. E caso, tais medidas não sejam suficientes,
poderemos realizar capacitações setoriais, que consideramos mais eficientes que uma live
com todos os participantes selecionados.

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5A7CAFD53DBEC6BF7D00DFAEAF327607?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/5A7CAFD53DBEC6BF7D00DFAEAF327607?inline


Por fim, destacamos que tão logo os tutoriais estejam finalizados, eles serão encaminhados
aos servidores selecionados no edital nº 02/2022; e reforçamos os cumprimentos,
colocando-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.
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