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Ministério da Educação 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

PORTARIA Nº 158, DE 11 DE AGOSTO DE 2022 

Altera a Portaria Capes nº 141, de 29 de julho de 2022. 

A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR- CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II, III e IX do art. 26 
do Estatuto da CAPES, aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, com 
fundamento no Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, e na Instrução Normativa nº 65 de 30 
de julho de 2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, 
bem como o que consta do processo nº 23038.007527/2022-57, resolve: 

Art. 1º. A Portaria Capes nº 141, de 29 de julho de 2022, passa a vigorar acrescida da 
seguinte redação: 

Art. 3º A. O PGD/Capes poderá ser adotado nas seguintes modalidades: 

I - presencial; ou 

II - teletrabalho. (NR)" 

Art. 2º. A Portaria Capes nº 141, de 29 de julho de 2022, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

"Art. 20. Os participantes do PDG/Capes, em qualquer das modalidades previstas no 
art. 3º-A, ficarão dispensados dos controles de assiduidade e de pontualidade (NR)". 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CLAUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO 

 

(Publicada no DOU nº 153, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, Seção 1, Página 36) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.   

 

Ministério da Educação 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

PORTARIA Nº 141, DE 29 DE JULHO DE 2022 

Autoriza a instituição de Programa de Gestão e Desempenho - PGD 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II, III e IX do art. 26 do Estatuto da CAPES, 
aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, com fundamento no Decreto nº 11.072, de 17 
de maio de 2022, e na Instrução Normativa nº 65 de 30 de julho de 2020, da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, bem como o que consta do processo nº 
23038.007527/2022-57, resolve: 
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Art. 1º Autorizar a instituição de Programa de Gestão e Desempenho da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - PGD/CAPES. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º São objetivos do PGD/CAPES: 

I - promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos participantes na 
CAPES; 

 

II - contribuir com a redução de custos na CAPES; 

III - atrair e manter novos talentos; 

IV - contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos da 
CAPES; 

V - estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de governo 
digital na CAPES; 

VI - melhorar a qualidade de vida dos participantes; 

VII - gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos na CAPES; e 

VIII - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da 
efetividade dos serviços prestados à sociedade pela CAPES. 

Art. 3º Para os fins desta Portaria, considera-se: 

I - Programa de Gestão e Desempenho da CAPES - PGD/CAPES: ferramenta de gestão que 
disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco 
na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade, mediante a substituição dos 
controles de assiduidade e de pontualidade dos participantes por controle de entregas e resultados; 

II - atividade: conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual e 
supervisionada, visando a entregas no âmbito de projetos ou de processos de trabalho institucionais; 

III - entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade, sendo definida 
no planejamento e com data prevista para conclusão; 

IV - atividade presencial: atividade desenvolvida nas instalações físicas da CAPES, em 
representações externas ou em trabalho cuja natureza desautorize a possibilidade de teletrabalho; 

V - trabalho externo: atividade que, em razão da sua natureza, de seu objeto, da natureza do 
cargo ou das atribuições do órgão interno que as desempenha, são regularmente desenvolvidas 
externamente às dependências físicas da CAPES; 

VI - teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo 
participante pode ser realizado remotamente, fora das dependências físicas da CAPES, mediante a 
utilização de recursos tecnológicos, dispensando-se os controles de assiduidade e de pontualidade, nos 
termos desta Portaria; 

VII - regime de execução integral: modalidade de teletrabalho que compreende a totalidade da 
jornada de trabalho do participante, dispensado dos respectivos controles de assiduidade e de 
pontualidade, nos termos desta Portaria; 

VIII - regime de execução parcial: modalidade de teletrabalho em que a jornada de trabalho é 
desenvolvida tanto de forma remota quanto de forma presencial, estando o participante, em ambos os 
casos, dispensado dos controles de assiduidade e pontualidade, nos termos desta Portaria; 



 
 

 
 

  

IX - unidade: a Presidência e as Diretorias da CAPES; 

X - dirigente da unidade: autoridade máxima da unidade; 

XI - órgão interno: coordenação-geral, coordenação, divisão, serviço, seção, setor ou núcleo 
formalmente previsto na estrutura hierárquica da unidade; 

XII - órgão gestor: órgão da CAPES responsável pela gestão de cada plano de trabalho; 

XIII - chefia imediata: autoridade de nível hierárquico imediatamente superior ao do agente, na 
estrutura da CAPES; 

XIV - área de gestão de pessoas: a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria de 
Gestão da CAPES; e 

XV - área responsável pelo acompanhamento de resultados institucionais: a Presidência da 
CAPES. 

CAPÍTULO II 

ATIVIDADES ABRANGIDAS 

 

 

Art. 4º O programa de gestão abrangerá as atividades cujas características permitam a 
mensuração da produtividade e dos resultados das respectivas unidades e do desempenho do participante 
em suas entregas. 

Art. 5º Poderão ser realizadas na modalidade teletrabalho as atividades passíveis de controle 
que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos e que não configurem trabalho externo, bem 
como aquelas: 

I - cuja natureza demande maior esforço individual do agente e menor interação com outros 
agentes públicos; 

II - cuja complexidade exija elevado grau de concentração do agente; 

III - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade 
e/ou padronização nas entregas. 

Parágrafo único. Estão excluídas do teletrabalho as atividades: 

I - cuja natureza exija a presença do agente nas dependências físicas da CAPES: 

II - cujo desenvolvimento se dê regularmente por meio de trabalho externo; ou 

III - cuja execução mediante teletrabalho, ainda que parcialmente, possa prejudicar ou reduzir 
a capacidade de atendimento ao público externo e interno. 

Art. 6º As tabelas de atividades abrangidas pelo PGD/CAPES serão: 

I - elaboradas pelas unidades e aprovadas pelos respectivos dirigentes; 

II - submetidas à aprovação da Presidente da CAPES; e 

III - publicadas no sítio da CAPES: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-
informacao/programa-de-gestao-e-desempenho-da-capes 

CAPÍTULO III 

REGIME DE EXECUÇÃO DE TELETRABALHO 

Art. 7º O regime de execução de teletrabalho adotado pela CAPES será integral ou parcial. 

Art. 8º O regime de execução integral, poderá ser adotado nos seguintes casos: 



 
 

 
 

  

I - substituição a afastamento para estudo no exterior previsto no art. 95 da Lei nº 8.112, de 11 
dezembro de 1990, quando a participação no curso puder ocorrer simultaneamente com o exercício do 
cargo; 

II - quando o servidor estiver participando de programa de pós-graduação stricto sensu no País 
e a participação no curso puder ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo. 

III - substituição a exercício provisório de que trata o § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112, de 1990; 

IV - substituição a acompanhamento de cônjuge afastado nos termos do disposto nos art. 95 e 
art. 96 da Lei nº 8.112, de 1990. 

V - acompanhamento de cônjuge que não seja servidor público e que realizará pós-graduação 
stricto sensu ou estágio pós-doutoral fora de Brasília. 

VI - substituição a licença para acompanhamento de cônjuge que não seja servidor público 
deslocado para trabalho no exterior, nos termos do disposto no caput do art. 84 da Lei nº 8.112, de 1990. 

VIII - servidores com condições de saúde que impossibilitem o trabalho presencial ou que 
possuam cônjuges ou dependentes em condições de saúde que demandem atenção especial, desde que 
comprovado por laudo médico. 

IX - na hipótese prevista no parágrafo único do art. 22. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I, III, IV, V e VI o agente público poderá residir 
no exterior por prazo determinado. 

Art. 9º O regime de execução parcial de teletrabalho aplica-se aos demais casos não previstos 
no art. 8º. 

Art. 10. Independentemente do regime de execução, no expediente diário, cada órgão interno 
deverá manter o percentual mínimo de 50% da força de trabalho em atividade presencial. 

 

§1º Para o cálculo do percentual definido no caput, serão considerados os servidores, os 
empregados públicos, os contratados por tempo determinado regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993 e os colaboradores oriundos de contratos de terceirização de serviços. 

§2º Se do cálculo previsto no § 1º resultar casas decimais, o número de participantes em 
trabalho remoto será arredondado para o inteiro imediatamente superior. 

§3º As chefias imediatas poderão adotar regime de revezamento entre os participantes do 
regime de teletrabalho parcial, a fim de garantir o percentual mínimo previsto no caput. 

CAPÍTULO IV 

PLANO DE TRABALHO 

Art. 11. Os órgãos gestores aprovarão um plano de trabalho para cada conjunto de atividades 
ou cada projeto submetido ao PGD/CAPES, no qual deverá constar, obrigatoriamente: 

I - o regime de execução do teletrabalho; 

II - as metas a serem cumpridas pelos participantes, definidas, conforme sua complexidade, 
para cada atividade ou grupo de atividades, e passíveis de registro em sistema informatizado; 

III - o percentual de ampliação de produtividade exigido dos participantes, que poderá variar 
entre 0% (zero) e 25% (vinte e cinco por cento); 

IV - a possibilidade, ou não, de adotar-se regime de revezamento entre os participantes; e 

V - a indicação do órgão gestor. 

§ 1º Os planos de trabalho serão revistos pelo menos 1 (uma) vez a cada 6 (seis) meses. 



 
 

 
 

  

§ 2º As metas referidas no inciso II do caput serão definidas com periodicidade semanal, 
quinzenal ou mensal, não podendo resultar em superação da jornada regular de trabalho do participante. 

§ 3º As metas serão calculadas em horas para cada atividade em cada faixa de complexidade. 

§ 4º Na definição de metas e de entregas, bem como na respectiva avaliação, serão 
consideradas as atividades relacionadas à capacitação do participante. 

§ 5º Por necessidade de serviço ou para atender demanda excepcional, o plano de trabalho, 
inclusive quanto às metas nele previstas, poderá ser redefinido a qualquer tempo. 

CAPÍTULO V 

PARTICIPANTES 

Art. 12. Poderão participar do PGD/ CAPES: 

I - servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, em exercício na CAPES; 

II - servidores públicos ocupantes de cargo em comissão da CAPES, declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, DAS e FCPE de níveis 1 e 2 ou CCE e FCE de níveis 1 a 9; 

III - empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em 
exercício na CAPES; 

IV - contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; e 

V - estagiários, observado o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

§ 1º Excepcionalmente e por prazo determinado, o dirigente da unidade poderá autorizar a 
participação de servidores públicos ocupantes de DAS e FCPE de nível 3 ou CCE e FCE de níveis 10 a 12. 

§ 2º Excepcionalmente e por prazo determinado, a Presidente da CAPES poderá autorizar a 
participação de servidores públicos ocupantes de DAS e FCPE de níveis 4 ou 5 ou CCE e FCE de níveis 13 a 
16. 

§ 3º O PGD/CAPES não se aplica: 

I - aos membros das carreiras jurídicas em exercício na Procuradoria Federal junto à CAPES, 
cujo teletrabalho é normatizado por Portaria do Advogado-Geral da União; e 

 

II - aos colaboradores oriundos de contratos de terceirização de serviços, salvo previsão 
expressa em contrato. 

§ 4º A alteração da modalidade presencial para teletrabalho para os contratados por tempo 
determinado de que trata o inciso IV do caput será registrada em aditivo contratual, observado o disposto 
na Lei nº 8.745, de 1993. 

§ 5º A alteração da modalidade presencial para teletrabalho para os estagiários de que trata o 
inciso V do caput ocorrerá por meio da celebração de acordo entre a instituição de ensino, a parte 
concedente, o estagiário e, exceto se este for emancipado ou tiver dezoito anos de idade ou mais, o seu 
representante ou assistente legal. 

§ 6º A alteração de que trata o § 5º deverá constar do termo de compromisso de estágio e ser 
compatível com as atividades escolares ou acadêmicas exercidas pelo estagiário. 

§ 7º Na hipótese de empregados de empresas públicas ou de sociedades de economia mista 
em exercício na CAPES, a alteração da modalidade presencial para teletrabalho dependerá de autorização 
da entidade de origem, sem prejuízo dos demais requisitos do Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022. 

CAPÍTULO VI 

RESPONSABILIDADES E VEDAÇÕES 



 
 

 
 

  

Art. 13. Constituem responsabilidades do participante do PGD/CAPES: 

I - cumprir o estabelecido no respectivo Plano de Trabalho; 

II - providenciar a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, inclusive 
aquelas relacionadas à segurança da informação; 

III - manter dados cadastrais e de contato, especialmente telefônicos, permanentemente 
atualizados e ativos; 

IV - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, a 
Intranet e demais formas de comunicação utilizadas pela CAPES; 

V - permanecer em disponibilidade constante para contato por telefonia fixa ou móvel pelo 
período acordado com a chefia imediata, não podendo extrapolar o horário de funcionamento da unidade; 

VI - manter a chefia imediata informada, de forma periódica, ou sempre que demandado, por 
meio de mensagem de correio eletrônico institucional, ou outra forma de comunicação previamente 
acordada, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação 
que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento; 

VII - comunicar à chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros 
impedimentos para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho; 

VIII - atender às convocações para comparecimento sempre que sua presença física for 
necessária ou quando houver interesse da administração, mediante convocação com a antecedência 
mínima prevista nesta Portaria; 

IX - zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância das normas 
internas e externas de segurança da informação; e 

X - retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários 
à realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à 
guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de 
recebimento e responsabilidade. 

Parágrafo único. A infraestrutura referida no inciso II do caput compreende toda e qualquer 
utilidade material e tecnológica necessária ao desempenho adequado da atividade, incluídos equipamentos 
e mobiliários ergonômicos, bem como a assunção, pelo participante, dos custos referentes à conexão à 
internet, à energia elétrica e ao serviço de telefonia, entre outras despesas decorrentes do exercício de 
suas atribuições em teletrabalho. 

Art. 14. É vedado conceder, aos participantes do PGD/CAPES: 

I - autorização para prestação de serviços extraordinários; 

II - passagens e diárias nos casos de afastamento da sede do órgão em caráter eventual ou 
transitório, salvo nos casos de interesse da administração; 

III - auxílio-transporte, salvo nos casos em que houver deslocamentos de sua residência para o 
local de trabalho e vice-versa; e 

 

IV - adicional noturno. 

Parágrafo único. O disposto no inciso IV não se aplica aos casos em que for comprovada a 
atividade, ainda que remota, prestada em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e 
cinco horas do dia seguinte, desde que haja necessidade comprovada da administração pública federal e 
autorização concedida por sua chefia imediata. 

CAPÍTULO VII 



 
 

 
 

  

ÓRGÃO GESTOR 

Art. 15. A gestão de cada plano de trabalho será promovida por órgão gestor, correspondente 
ao órgão interno ao qual seja atribuída competência regulamentar para a execução das atividades que 
compõem objeto do plano de trabalho. 

§ 1º Quando a competência regulamentar para a execução do objeto do plano de trabalho 
estiver atribuída a mais de um órgão interno de mesmo nível hierárquico, o órgão gestor será o órgão 
interno superior aos órgãos envolvidos, ou, alternativamente, aquele escolhido pelo dirigente da unidade. 

§ 2º Quando a competência regulamentar para a execução do objeto do plano de trabalho 
estiver atribuída a mais de uma unidade, o órgão gestor será a unidade ou órgão interno escolhido pela 
Presidente da CAPES. 

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMENTO 

Art. 16. O início do período de execução das atividades em teletrabalho dar-se-á após 
concordância expressa, por parte do participante selecionado, com o plano de trabalho registrado em 
sistema informatizado e a assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade cujo modelo consta do Anexo 
desta Portaria. 

Art. 17. O órgão gestor deverá: 

I - acompanhar a qualidade do trabalho dos participantes, com apoio da respectiva chefia 
imediata, se diversa; 

II - acompanhar a adaptação dos participantes; 

III - manter contato permanente com os participantes para repassar instruções de serviço e 
manifestar considerações sobre sua atuação; 

IV - registrar periodicamente a evolução das atividades; 

V - avaliar, mensalmente, as entregas destinadas ao atingimento das metas estabelecidas, 
mediante análise fundamentada; 

VI - sugerir, com base no resultado das avaliações e para os próximos períodos, eventuais 
ajustes nas metas pactuadas ou sua revisão; e 

VII - dar ciência aos superiores hierárquicos sobre a evolução do PGD/CAPES, as eventuais 
dificuldades encontradas e quaisquer outras situações ocorridas, para fins de consolidação dos relatórios 
referidos nesta Portaria. 

Art. 18. A avaliação das entregas dar-se-á mediante atribuição de nota, que pode variar de 0 
(zero) a 10 (dez), conforme o grau de atendimento, às metas estabelecidas no plano de trabalho. 

§ 1º As metas deverão ser avaliadas em até 10 dias após o término do período estipulado para 
o seu alcance, mediante análise fundamentada do órgão gestor. 

§ 2º Será considerada descumprida a meta que for avaliada com nota inferior a 5 (cinco). 

Art. 19. O participante será desligado: 

I - por solicitação própria, independentemente do interesse da administração; 

II - por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da força de trabalho, 
devidamente justificada; 

III - por descumprimento de mais de 50 % das metas estabelecidas no Plano de Trabalho. 

IV - quando, por 3 (três) vezes consecutivas ou 4 (quatro) alternadas, houver o 
descumprimento de qualquer meta estabelecida no Plano de Trabalho. 



 
 

 
 

  

 

V - pelo descumprimento das obrigações previstas no Plano de Trabalho e do Termo de Ciência 
e Responsabilidade; 

VI - pelo decurso de prazo de participação, quando houver, salvo prorrogação devidamente 
autorizada; 

VII - em virtude do início da execução, pelo agente, de atividade não abrangida pelo 
PGD/CAPES; ou 

VIII - pelo descumprimento, pelo agente, das responsabilidades previstas nesta Portaria. 

§ 1º É vedada a participação no PGD/CAPES, pelo período de seis meses, do participante 
desligado em razão do não atingimento das metas pactuadas no respectivo plano de trabalho, nos termos 
do inciso III deste artigo. 

§ 2º O retorno à atividade presencial observará a antecedência mínima de trinta dias. 

§ 3º O participante que solicitar seu desligamento poderá retornar ao trabalho presencial, 
independentemente do interesse da administração, a qualquer momento. 

§ 4º O participante do PGD manterá a execução das atividades estabelecidas por sua chefia 
imediata até o retorno efetivo à atividade presencial. 

Art. 20. Os participantes do PDG nos regimes de teletrabalho integral ou parcial ficarão 
dispensados dos controles de assiduidade e de pontualidade. 

Art. 21. O órgão gestor ou a chefia imediata, por critério de conveniência, de interesse 
fundamentado da administração ou diante de pendência que não possa ser solucionada por meios 
telemáticos ou informatizados, poderão convocar o participante para atividade presencial específica, com 
antecedência mínima de 48 horas. 

§1º Nos casos de trabalho em regime integral em que o servidor comprove estar fora de 
Brasília, mas esteja no País, o prazo de antecedência mínima será de 30 dias. 

§2º Nos casos de trabalho em regime integral em que o servidor comprove estar no exterior, 
não haverá convocação para atividade presencial. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 22. As regras destinadas à seleção ou ao rodízio de participantes devem pautar-se por 
critérios isonômicos e transparentes, adstritos à atividade a ser desenvolvida em teletrabalho, e devem, 
sempre que possível, respeitar o princípio da proporcionalidade de gênero, idade, etnia ou raça entre os 
beneficiários escolhidos, vedada qualquer discriminação de natureza política, ideológica ou cultural. 

Parágrafo único. Na definição das regras de que trata este artigo, deve ser assegurado, em 
qualquer circunstância, atendimento prioritário às mulheres em situação de violência, sendo-lhes permitido 
optar pela modalidade e pelo regime de execução que lhes represente maior grau de conforto e proteção, 
sem prejuízo da assistência física, psíquica e social desenvolvida pela Capes. 

Art. 23. Os primeiros seis meses de implementação serão considerados fase de ambientação 
do PGD/CAPES, ao término dos quais poderá ser reformulado ou confirmado, conforme critérios de 
conveniência e oportunidade da administração. 

§ 1º Ao final do prazo referido no caput, cada unidade elaborará um relatório contendo: 

I - o grau de comprometimento dos participantes; 

II - a efetividade no alcance de metas e resultados; 

III - os benefícios e prejuízos para a unidade; 



 
 

 
 

  

IV - as facilidades e dificuldades verificadas na implantação e utilização do sistema utilizado 
pela CAPES; e 

V - a conveniência e a oportunidade na manutenção do PGD/CAPES, fundamentando-se em 
critérios técnicos e considerando o interesse da administração. 

§ 2º O relatório a que se refere o § 1º será submetido à manifestação técnica da área de 
gestão de pessoas e da área responsável pelo acompanhamento de resultados institucionais da CAPES. 

 

 

§ 3º As manifestações técnicas de que tratam o § 2º poderão indicar a necessidade de 
reformulação da norma de procedimentos gerais para corrigir eventuais falhas ou disfunções identificadas 
no PGD/CAPES. 

Art. 24. O PGD/CAPES pode ser total ou parcialmente suspenso, a qualquer tempo, por decisão 
da Presidente da CAPES, mediante provocação da unidade ou do órgão gestor responsável, fundamentada 
na superveniência de circunstância da qual resulte inconveniente sua manutenção, na forma desta Portaria. 

Art. 25. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do PGD/CAPES serão dirimidos 
pela Presidente da CAPES. 

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor no dia 8 de agosto de 2022. 

CLAUDIA MANSANI QUEDA DE TOLEDO 

ANEXO I 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADES 

1. Declaro que: 

a) atendo às condições necessárias para participação no Programa de Gestão e Desempenho 
da CAPES previstas na Portaria GAB nº 141 de 29 de julho de 2022. 

2. Declaro estar ciente de que: 

a) a minha participação no Programa de Gestão e Desempenho não constitui direito adquirido; 
e 

b) é vedado o pagamento das vantagens a que se referem os arts. 29 a 36 da Instrução 
Normativa SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020. 

3. Comprometo-me a: 

a) comparecer às dependências da unidade, quando solicitado pela chefia, no prazo fixado; 

b) informar à chefia imediata os casos de afastamentos, licenças ou outros impedimentos que 
deem ensejo a ajustes nas metas estabelecidas no plano de trabalho ou desligamento do Programa de 
Gestão e Desempenho; 

d) manter infraestrutura necessária para o exercício das atribuições, inclusive aquelas 
relacionadas à segurança da informação; 

e) não utilizar de terceiros para a execução dos trabalhos acordados; 

f) consultar diariamente a caixa postal individual de correio eletrônico institucional, a Intranet 
e demais formas de comunicação do órgão ou entidade de exercício; 

g) permanecer em disponibilidade constante para contato por telefonia fixa ou móvel pelo 
período acordado com a chefia, não podendo extrapolar o horário de funcionamento da CAPES; 



 
 

 
 

  

h) cumprir as atribuições e responsabilidades previstas na norma de procedimentos gerais que 
institui o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da CAPES e na Instrução Normativa 
SGP/SEDGG/ME nº 65, de 2020; e 

i) observar as demais disposições constantes na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoas - LGP) e na Portaria nº 15.543/SEDGG/ME, de 2 de julho de 2020, que 
divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal. 

4. Autorizo o fornecimento do meu número de telefone celular a servidores em exercício na 
CAPES para contato telefônico relacionado a suas atividades profissionais. 

Telefone Celular: (___) _______________ 

5. Autorizo a configuração do telefone fixo da CAPES utilizado por mim, a fim de que possa 
receber, automaticamente em meu celular, todas as ligações efetuadas ao meu ramal. 

Brasília, de  2022. 

Documento assinado eletronicamente 

NOME DO SERVIDOR 

Cargo do Servidor 

 

Ciente. 

Documento assinado eletronicamente 

NOME DA CHEFIA IMEDIATA 

Cargo do Servidor 
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