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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O�cio-Circular nº 6/2020/SGP - SECRETÁRIO(A)/UFMT

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Aos Dirigentes da UFMT

 

Assunto: Regime de teletrabalho - COVID 19

 

Em complementação ao o�cio circular nº 05/2020/SGP-SECRETÁRIO/UFMT, destacamos alguns
pontos visando esclarecer e auxiliar a execução do regime teletrabalho ou trabalho remoto na Ins�tuição durante
o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do
coronavírus - COVID 19, bem como atender à IN nº 21 de 16/03/2020:

1.Entende-se por teletrabalho ou trabalho remoto, o exercício das a�vidades laborais
 integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de equipamentos e tecnologias próprias que
permitam a plena execução das atribuições remotamente.

2.Nesse período de enfrentamento para preservação da saúde dos servidores, a modalidade de
 teletrabalho ou trabalho remoto deve ser prioridade como medida de prevenção e redução da transmissibilidade
do coronavírus - COVID 19.

3.O obje�vo do teletrabalho ou trabalho remoto é manter a con�nuidade dos serviços prestados,
mesmo com isolamento social, por meio da u�lização de ferramentas de tecnologia da informação durante o
período de  enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus - COVID 19

4.Na implantação do teletrabalho ou trabalho remoto, o setor deve observar o que segue:

a)Definir as tarefas que poderão ser realizadas no regime de teletrabalho ou trabalho remoto;

b)Elaborar planilha de acompanhamento do teletrabalho ou trabalho remoto (anexo I),
relacionando essas tarefas com os servidores que irão executá-las e formalizando em processo SEI que deverá
permanecer aberto na unidade para registro e controle;

c)A planilha deve conter:

Nome, e-mail e telefone do servidor;

Tarefa a ser desenvolvida;

Qual sistema que será u�lizado, se houver;

Data efe�va de Início e término para entrega;

Observações, se necessárias;

Ciência do servidor.

5.Os servidores deverão estar  à disposição da chefia imediata no horário regular de trabalho,
disponibilizando endereço de e-mail e número de telefone ou whatsapp para contato.

6.Os servidores deverão ter acesso a todos os sistemas ins�tucionais e do governo federal,
necessários para a execução das tarefas;

7.O servidor deve manter infraestrutura necessária (equipamentos, internet,  etc) para executar o
teletrabalho ou trabalho remoto;

 

Certos de contarmos com a colaboração de todos nesse momento, agradecemos.

 



20/03/2020 SEI/UFMT - 2294479 - Ofício-Circular

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2563139&infra_sistema=… 2/2

Atenciosamente

 

 

 

ANEXO I - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO REMOTO

 

UNIDADE:

NOME DO SERVIDOR:

EMAIL:

TELEFONE:

ITEM DESCRIÇÃO DA
TAREFA

SISTEMA A SER
UTILIZADO

DATA
INÍCIO

 

DATA
ENTREGA

 
OBSERVAÇÕES/DIFICULDADES

1      

2      

 

 

 

CHEFIA IMEDIATA                                                                           CIENTE SERVIDOR

 

 

Documento assinado eletronicamente por DOMINGOS SALVIO SANTANA, Secretário(a) de Gestão de Pessoas
- SGP / REITORIA - UFMT, em 20/03/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2294479 e o código
CRC 43A14B7C.
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