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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O�cio-Circular nº 17/2021/SGP - SECRETÁRIO(A)/UFMT

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

À Reitoria e Vice-Reitoria,
Às Pró-Reitorias e Secretarias,
Aos Diretores de Ins�tutos e Faculdades,
Às unidades administra�vas e acadêmicas,
 
 
Assunto: Orientações sobre acompanhamento pelas chefias das a�vidades em teletrabalho pelos
servidores da unidade
 
 

Senhor(a) Dirigente,

 

Considerando o O�cio-Circular 6 (SEI nº 2294479), de 20 de março de 2020, que trata do
teletrabalho durante a pandemia da Covid-19, vimos reforçar orientações para as unidades e chefias
sobre o acompanhamento das a�vidades desempenhadas pelos servidores:

1. O obje�vo do teletrabalho 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 ao novo Coronavírus, considerando as recomendações do Comitê
de Prevenção COVID-19 - UFMT.

2. Os servidores devem cumprir suas a�vidades laborais em comum acordo com sua
chefia, mantendo-se à sua disposição durante o horário regular do trabalho. Devem disponibilizar seu
endereço de e-mail e número de telefone ou whatsapp para contato.

3. Compete às chefias imediatas o acompanhamento da execução das a�vidades em
trabalho remoto, com o registro e controle em relatórios semanais de a�vidades executadas
individualmente pelos servidores lotados na unidade.

4.  Nas situações em que a chefia observar subaproveitamento de servidor em
teletrabalho em detrimento das atribuições do cargo, solicitamos que comuniquem esta Secretaria de
Gestão de Pessoas para que, por intermédio da Comissão Permanente de Movimentação de Pessoal e
Relações de Trabalho – CPMPRT/SGP, possam ser temporariamente remanejados para apoio de outras
unidades.

5.  Caso constatado o registro de informações falsas quanto a execução das a�vidades
laborais ou outras irregularidades, o servidor e sua chefia poderão responder pelas infrações, conforme
legislação vigente.

Nesse sen�do, solicitamos a ampla divulgação deste circular para conhecimento das
chefias e dos servidores.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE BAPTISTA LEITE, Secretário(a) de Gestão de
Pessoas - SGP / REITORIA - UFMT, em 14/05/2021, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


23/06/2021 SEI/UFMT - 3511624 - Ofício-Circular

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14589667&infra_sistema… 2/2

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 3511624 e
o código CRC FC503E46.
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