
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TECNOLÓGICO 

 

Proposta de Plano de Trabalho 

Consta deste documento as premissas básicas da proposta Plano de Trabalho para 

atuação como Representante Titular e Suplente do Conselho Departamental como 

representante dos servidores técnicos administrativos em educação lotados no 

Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, em cumprimento 

ao que estabelece o Inciso IV do art 5º da Resolução nº 01/2021 da Direção do 

Centro Tecnológico, para o biênio 2021/2023 conforme se segue abaixo: 

1. Participar ativamente das reuniões representando a categoria dos TAE no 

Conselho Departamental do Centro Tecnológico-CT de acordo com as 

prerrogativas previstas; 

2. Elaborar juntamente com os diversos setores do CT um plano de atuação para 

atendimento as demandas setoriais;  

3. Participar efetivamente das comissões do Centro Tecnológico que forem 

formadas para discutir e implementar a política de educação junto a 

administração central da UFES; 

4. Trabalhar juntamente com a Direção do Centro para levar as demandas 

internas visando adequar e melhorar as condições das instalações físicas e de 

trabalho nos Laboratórios de Ensino; Pesquisa e de Extensão do CT; 

5. Atuar na relatoria de processos administrativos/acadêmicos de interesse do 

CT, no que couber; 

6. Manter os servidores técnicos administrativos em educação lotados no 

Centro Tecnológico devidamente informados sobre os assuntos afins da 

categoria relacionados e pautados no Conselho Departamental.  

 
     

        Vitória, 19 de Julho de 2021. 

José Roberto Rangel de Almeida - Representante Titular 

Nildo Duarte Silva - Representante Suplente 
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