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FLUXOS

Entrega de atestados e de autodeclarações

IN n. 03/2020/EBSERH

Art. 4º. Os servidores e empregados públicos com sintomas gripais ou confirmados com COVID-19, munidos 
de atestado médico, deverão ser afastados do local de trabalho. 

§ 1º Para além do que prevê o caput, poderá ser solicitada a apresentação de exames 
complementares, relatórios médicos e informações adicionais; 

§ 2º Ao empregado poderá ser solicitado a se apresentar para a realização de teste para o COVID-
19, ficando obrigatório seu retorno imediato às atividades na hipótese de resultado negativo. 

§ 3º Na hipótese em que o servidor ou empregado público coabitar com pessoa afastada por 
suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19 e, por consequência, também receber atestado 
médico de afastamento, a SOST local deverá avaliar a possiblidade de execução de trabalho 
remoto, para posterior decisão do Superintendente ...



Enquanto perdurar o estado de emergência decorrente do COVID-19, os 

servidores e empregados públicos deverão:

1. apresentar os atestados médicos apenas em formato digital;

2. SERVIDOR RJU - tem até 5 dias ( a partir da emissão); 

3. O atestado médico deverá ser encaminhado via SEI para a SOST-HUJM, CHEFIA 

IMEDIATA E CASS-COORDENAÇAO.

4. O atestado médico original deverá ser apresentado no retorno às suas atividades 

(poderá ser realizada a perícia médica na SIASS-UFMT)



GRUPOS DE RISCO:

1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos;

2. Diabetes insulino-dependente;

3. Insuficiência renal crônica;

4. DPOC, enfisema pulmonar, asma 

moderada ou grave, tuberculose ativa ou 

sequela pulmonar;

5. Doenças cardíacas graves, 

insuficiência cardíaca e hipertensão 

arterial sistêmica severa;

6. Imunodeprimidos, salvo aqueles 
acometidos com doenças autoimunes 

sem uso de imunossupressores;

7. Obesidade mórbida com IMC igual ou 
superior a 40;

8. Cirrose ou insuficiência hepática; 

9. Gestantes ou lactantes de crianças até 
1 (um) ano de idade;

10. Responsáveis pelo cuidado ou que 
coabitam com uma ou mais pessoas 
com confirmação de diagnóstico de 

infecção por COVID-19.



COMO AGIR: 

• Passar por consulta médica;

• Solicitar atestado 

comprobatório da patologia 

que lhe acomete;

• Abrir processo no Sistema 

Eletrônico de Informações 

(SEI) -

Notificação/Camunicado

• Anexar ao processo os 
seguintes documentos: 

1.autodeclaração; 

2.atestado/declaração/laudo 
médico 

3.despacho

• Encaminhar o processo para: 

1.SOST-HUJM; 

2.DivGP

3.Chefia Imediata



EXEMPLO

1. Iniciar processo no SEI:
NOTIFICAÇÃO/COMUNICADO



2. Preencher a autodeclaração pertinente ao seu caso



3. Escolha a opção externo para incluir/anexar os
documentos solicitados (atestados, RG,
declarações)

4. Inclua um documento por vez



6. Clique no ícone             para enviar seu processo. 

5. Faça o despacho. Aqui você dirá a sua chefia, a
SOST-HUJM e a DivGP-HUJM o que ocorre e o que
você solicita.
Não esqueça de apertar o ícone para assinar o
documento.

No seu despacho, lembre-se de colocar as seguintes 
informações:  Nome, Lotação, CPF, Período da 
licença, Telefone atualizado, Vinculo, Função e 
Turno de Trabalho



RJU - ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1. Solicitar atestado médico comprobatório da patologia (sua ou de seu familiar).

2. Abrir processo via SEI.

3. Anexar: 1. atestado/declaração/laudo médico, solicitando afastamento para

tratamento da própria saúde ou de acompanhamento de familiar; 2. Despacho do

servidor.

4. Encaminhar processo a SOST-HUJM, a Chefia imediata e a CASS-COORDENAÇÃO



1. Abrir processo no SEI como LICENÇA PARA TRATAMENTO
DA PROPRIA SAÚDE ou LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA
DA FAMILIA.

2. Escolha a opção externo para incluir/anexar
atestados médicos e documentos de comprovação
de parentesco caso haja necessidade

ou



3. Inclua um documento por vez



5. Clique no ícone                  para enviar seu processo. 

4. Faça o despacho. Aqui você dirá a sua chefia, a SOST-HUJM e a
CASS-COORDENAÇÃO o que ocorre e o que você solicita.
Não esqueça de apertar o ícone para assinar o documento.



CASOS SIGILOSOS

5. Caso o processo seja sigiloso, você deve clicar no
ícone gerenciar credencial de acesso para
atribuir o processo a quem é de direito.

6. Atribua a pessoa que você precisa enviar, no caso
da CASS, os processos devem ser atribuídos a
PRISCILLA BALERONI CAJAL – COORDENAÇÃO CASS
e assim com todos a quem você deseja.


