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PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

FASE 1 - Plano de Retomada Gradual - Ato Decisório ConsUni nº 188/2020 

 Grande Área:   Auditoria Interna - AUDIN 

 Parte 1: Características do(s) local(is) de trabalho 

A seguir, descrever os locais de trabalho, localização, número de servidores lotados no 

ambiente de trabalho, entre outras características. 

A Auditoria Interna – AUDIN está localizada no Bloco A – 1º Andar (próximo a Torre 

1), separada por divisórias da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios 

(ACIC). Ainda, está próxima à Secretaria Geral, Procuradoria Jurídica e Reitoria.  

A divisão entre tais setores também se dá por meio de divisórias, exceto em relação 

à Reitoria que possui ambiente fechado exclusivo. Contudo, há na mesma ala a circulação 

de pessoas desse setor, de forma reduzida. O andar conta ainda com aparelho de ar-

condicionado central e na AUDIN há um aparelho – Split próprio utilizado em dias de calor 

intenso, uma vez que a circulação de ar por meio das janelas do jardim de inverno por 

vezes não é suficiente. 

Em termos de força de trabalho a AUDIN conta, atualmente, com 6 servidores. Uma 

servidora passou a compor força de trabalho do Instituto Federal de São Paulo no dia 01 de 

outubro. Consigna-se que, até o presente momento, nenhum servidor da AUDIN teve 

sintomas ou confirmação para COVID-19, tendo os servidores respondido prontamente à 

campanha de vacinação tão logo houve a liberação das doses. Espera-se que o último 

servidor da AUDIN complete o “esquema vacinal” na primeira semana de outubro. 

Ainda, no que diz respeito ao atendimento dos critérios que devem nortear o retorno 

presencial em relação às características do corpo funcional, esclarece-se que 3 servidores 

declararam possuir comorbidade – Diabetes e Obesidade (IMC >= 30) e 1 servidor 

enquadra-se na definição de idoso – idade >= 60 anos. Por fim, 1 servidor  declara que 

coabita e/ou é responsável por idosos. Fatores esses considerados de risco 

impossibilitando a participação desses na Fase 1, do Plano de Retomada Presencial. 

Assim, a AUDIN tem 1 servidor habilitado a participar da retomada presencial das 

atividades. Maiores detalhes quanto à composição da força de trabalho constam do Quadro 

Sinóptico.   
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QUADRO SINÓPTICO: COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA AUDIN (PLANO DE RETOMADA PRESENCIAL – FASE 1) 

Nome 
Completo 

SIAPE 
Data de 

Nascimento 
Idade 

Possui 
comorbidade? 

Está dentre 
algumas das 

condições 
especiais? 

Alguma 
outra 

condição ou 
observação 

que a 
impeça (ou 
traga risco) 
ao retorno 
presencial? 

Já 
teve 
COVI

D-19 ? 

Qual a 
vacina 
tomou 

contra a 
COVID-19 ? 

Quando se 
vacinou? (Data 

descrita no 
comprovante 
de vacinação). 
Se ainda NÃO 

se vacinou, 
descreva. 

Quantas 
doses já 

tomou da 
vacina 

contra a 
COVID-19 ? 

Possui 
previsão de 
data  para a 

dose final? (Se 
SIM, informe a 

data, por 
gentileza). Se 
NÃO por ser 
dose única, 
descreva. 

Seus familiares 
e/ou pessoas de 
grupo de risco 

(coabitantes na 
mesma 

residência que 
você) já 

tomaram a 
vacina contra 

COVID 19 ? 
Descreva. 

Compartilha 
ramal (aparelho 

telefônico) 
impressora e/ou 

outros 
equipamentos/o

bjetos com 
colegas no 
trabalho? 

Bruna 
Armonas 
Colombo 

2668040 24/05/1985 36 Nenhuma 

Coabita com: 
idoso(s), 

pessoa(s) com 
comorbidade(s) 
ou com COVID-

19/suspeita 

Não. Não. Janssen 08/07/2021 Dose única Dose única 
Sim. Todos com  

dosagem 
completa. 

Sim, aparelho 
telefônico e 
impressora. 

Cristiane 
Tolentino 
Fujimoto 
(passou a 

compor força 
de trabalho do 

IFSP em 
01.10.2021) 

1572252 26/02/1978 43 Nenhuma 
Responsável por 

idoso(s) 
Não. Não. Janssen 01/07/2021 Dose única Dose única 

Sim. Filho com 1ª 
dose Pfizer. 

Sim, aparelho 

telefônico e 
impressora. 

Gebel Eduardo 
Mendonça 

Barbosa 
1736806 03/02/1961 60  Idoso(a) Nenhuma. Não. Não. AstraZeneca 26/07/2021 2ª Dose 

Doses 
completas. 

Sim. Esposa e 
filho com 1ª 
dose cada. 

Sim, aparelho 
telefônico, 

impressora e 
grampeador. 

Gilberto da 
Silva Gusmão 

1766534 07/10/1964 56 
 

Obesidade(IM
C>=30) 

Possui filho(s) (e 
coabita) em 

idade escolar 
(enquanto durar 
a suspensão das 

Não. Não. AstraZeneca 09/09/2021 2ª Dose 
Doses 

completas. 

Sim. Todos com  
dosagem 
completa. 

Sim, aparelho 
telefônico e 
impressora. 
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atividades 

escolares nas 
redes pública e 

particular) 

Márcia 
Aparecida 

Costa 
1624647 22/12/1968 52  Diabetes Nenhuma. Não. Não. AstraZeneca 18/09/2021 2ª Dose 

Doses 
completas. 

Sim. Filho com 1ª 
dose CoronaVac. 

Sim, aparelho 
telefônico e 
impressora. 

Patrícia Alves 
Moreira 

1551803 15/03/1983 38 
 

Obesidade(IM
C>=30) 

Responsável por 
idoso(s) 

Não. Não. AstraZeneca 06/07/2021 1ª Dose 
Até 

06/10/2021 

Sim. Pais idosos 
com  dosagem 

completa. 

Sim, aparelho 
telefônico e 
impressora. 

Rosana de 
Carvalho Dias 

1629384 25/04/1970 51 Nenhuma Nenhuma. Não. Não. AstraZeneca 24/08/2021 2ª Dose 
Doses 

completas. 

Sim. Esposo com 
dosagem 
completa. 

Sim, impressora. 
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Grande Área1: AUDITORIA INTERNA 

Local de 

Trabalho2 

Localização 

(Campus / 

Bloco / Sala) 

Cor da área de 

acordo com planta 

da SPO (verde, 

amarela ou 

vermelha)3 

Número total de 

pessoas lotadas no 

Ambiente de 

Trabalho (Espaço 

Físico) 

Quantidade apta de pessoas 

para o trabalho presencial, 

respeitando o limite de até 

30% de ocupação por área 

e o distanciamento de 1,5 m 

entre as pessoas 

Espaço Físico 1 

Bloco A – 1º 

andar, perto da 

Torre 1. 

Amarela 6 servidores 1 servidor 

  

 Parte 2: Características das atividades que serão realizadas presencialmente 

A seguir, descrever as atividades que precisarão ser realizadas presencialmente, a 

frequência (diária, semanal, eventual), o número de servidores necessários, justificativa 

ou fundamentação para que a atividade não possa ser realizada de forma remota, se 

haverá contato com usuário do serviço (público externo e/ou interno), materiais e 

equipamentos que serão, eventualmente, compartilhados, entre outras características. 

Em razão do mapeamento dos processos de trabalho descritos no Manual de 

Atividades da Auditoria Interna esclarecemos que, no presente momento, não há atividades 

que demandem a presença dos servidores da AUDIN no Campus da UFABC.  

 
1 Unidade administrativa e Estrutura Organizacional: Observar a Portaria da SUGEPE n° 497/2020 

que define a unidade administrativa de exercício dos servidores da UFABC.e  a Portaria da SUGEPE 
n° 1635/2021 que divulga a Estrutura Organizacional da UFABC. Disponíveis em: 
https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/lotacao-e-exercicio-dos-servidores 
2 Se a Grande Área ocupar mais de um espaço físico dentro da Universidade, discriminá-los 

separadamente.  
3 Para os ambientes que têm a cor vermelha do mapa de ventilação será permitido no máximo 2 

pessoas no local, respeitando o distanciamento de 1,5 metro. Para acesso ao Mapa de Ventilação da 
SPO acessar: Pasta Compartilhada>SPO-Mapas_Ventilacao. 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_940.pdf#page=18
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1037.pdf#page=82
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1037.pdf#page=82
https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/lotacao-e-exercicio-dos-servidores
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Esclarecemos que as atividades vem sendo desempenhadas a contento no regime 

de trabalho remoto e que para o ano de 2021 o Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna – PAINT não previu a execução de Ações de Avaliações que demandem a 

realização de visitas in loco em outros setores da Universidade. Em relação ao PAINT para 

o ano de 2022, pretende-se adotar a mesma postura do ano anterior.   

  

Grande Área: Pró-Reitoria/Centro/Assessoria/Superintendência/Núcleo 
 

Descrição 
da atividade 

a ser 
realizada 

Unidade 
Administrativa 
Responsável 

Justificativa 
para a 

realização do 
trabalho 

presencial 

Frequência do 
trabalho 

presencial 
(Diário, 

semanal, 
eventual) 

Quantidade de 
pessoas 

necessárias 
para realizar a 

atividade 
presencial 

Na atividade 
haverá contato 

com outras 
pessoas (interno 
e/ou externo)? 

Se sim, 
especificar 

Na atividade, 
haverá 

compartilhamen
to de materiais 

ou 
equipamentos? 

Se sim, 
especificar 

Escala de 
trabalho (se 
necessário) 

Atividade 1 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Atividade 2 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Atividade 3 Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

   

  

 

 

 


