SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES
Comunicado

nº

004/2020/CCHLA/UFPB

–

Incompatibilidade

das

atividades

desempenhadas com o regime de teletrabalho

Prezados técnicos-administrativos do CCHLA e suas respectivas chefias imediatas,

Conforme orientação da PROGEP, através do OFÍCIO CIRCULAR Nº
22/2020, a Comissão, instituída através da PORTARIA Nº 009/2020-CCHLA,
disponibiliza em anexo, o modelo de Declaração para aqueles servidores que não
puderem executar as suas atribuições remotamente, e se enquadrarem na hipótese
do art. 6º D, da Instrução Normativa nº 19/2020, do Ministério da Economia, já com
as inclusões e alterações promovidas pelas Instruções Normativas (IN nº 20/2020, IN nº
21/2020 e IN nº 27/2020).
Conforme art. 6º D, da IN nº 19/2020, cabe à chefia imediata do(a) servidor(a)
avaliar a incompatibilidade entre a natureza das atividades por ele desempenhadas e o
regime de trabalho remoto.
Nesta lógica, poderão ter a frequência abonada nos seguintes casos:
- Os servidores:
a) com sessenta anos ou mais;
b) com imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou
graves, relacionadas em ato do Ministério Saúde. (ocorrerá mediante
autodeclaração, na forma do Anexo I, encaminhada para o e-mail institucional
da chefia imediata);
c) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou
confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja
coabitação. (Ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo II,
encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata);
d) que apresentem sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa
condição. (Ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo IV,
encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata);
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- As servidoras e empregadas públicas gestantes ou lactantes;
- Os servidores, que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que
necessitem da assistência de um dos pais, a executarem suas atribuições remotamente,
enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por
motivos de força maior relacionadas ao coronavírus (COVID-19). (Caso ambos os pais
sejam servidores, a hipótese do caput será aplicável a apenas um deles).
Assim, encaminhamos as seguintes orientações:
- O(A) servidor(a) que se enquadra em algum desses casos acima deve
encaminhar uma Declaração, conforme modelo abaixo, via SIPAC, contendo descrição
das atividades e o motivo da incompatibilidade, com as assinaturas digitais do próprio
servidor, chefia imediata e diretora do Centro;
- No modelo abaixo constam informações descritas em negrito como forma de
sugestão, caso o(a) servidor(a) se enquadre nessas situações, caso não se enquadre,
retirar essa informação e colocar a específica ao servidor(a);
- Aqueles servidores que têm limitações para o trabalho remoto, relacionadas à
internet ou computadores, precisam relatar essa situação de forma clara na sua
autodeclaração. A Direção do CCHLA irá avaliar a possibilidade de fornecer suporte
para que o teletrabalho seja realizado.

A Comissão
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AUTODECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NATUREZA DAS
ATIVIDADES DESEMPENHADAS E O REGIME DE TRABALHO REMOTO

Eu, _________________________, RG nº ______ , CPF nº __________,
matrícula SIAPE _______, cargo ________________, declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto no artigo nº 6º-D da Instrução
Normativa nº 27/2020 de 25/03/2020, do Ministério da Economia, que minhas
atividades desempenhadas (atendimento ao público presencialmente
prestando informações e fazendo triagem dos atendimentos do setor) são
incompatíveis com o regime de trabalho remoto; que devo ser submetido a
isolamento
por
meio
trabalho
remoto
conforme
Portaria
N°
090/GR/REITORIA/UFPB de 17/03/2020 em razão do meu setor de trabalho
não ser considerado como serviço essencial; (AQUI DEVEM SER
DECLARADOS OS MOTIVOS, CONFORME ORIENTAÇÕES DADAS NESTE
COMUNICADO) mas me encontro a disposição em casa, para atender as
demandas que surgirem e poderão ser realizadas por meio telefônico, durante
o horário de expediente, obedecendo assim também as recomendações dos
órgãos de saúde pública enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Declaro, mais,
que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais e administrativas previstas em Lei.

Assinatura Digital do Servidor(a)
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