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PORTARIA Nº 3240, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

 

Estabelece orientações e medidas de proteção para o
enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e o retorno
gradual e seguro ao trabalho presencial, no âmbito da
Universidade Federal de Goiás.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta do Processo Eletrônico nº 23070.016683/2020-
41, e considerando:

a) o disposto na Instrução Norma�va nº 90, de 28 de setembro de 2021, do Ministério da
Economia (ME), que estabelece orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal (SIPEC), para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;

b) as  medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19);

c) a preservação e funcionamento das a�vidades administra�vas e dos serviços
considerados essenciais ou estratégicos, a fim de assegurar a con�nuidade da prestação do serviço
público;

d) que trabalho presencial deve ocorrer de forma segura e planejada, considerando a
adoção integrada das medidas de saúde e segurança visando à mi�gação da transmissão da Covid-19 nos
ambientes laborais;

e) a Resolução CONSUNI nº 89/2021 e a Resolução CONSUNI nº 90/2021, 

 

Resolve:

 

Art. 1º Estabelecer medidas de caráter temporário visando reduzir exposição pessoal e
interações presenciais entre os servidores da UFG e a comunidade universitária, incluindo o novo
planejamento de ro�nas e procedimentos de trabalho em compa�bilidade com o retorno gradual e
seguro ao trabalho em modo presencial dos servidores.

Art 2º Todos os servidores, com exceção daqueles listados no art. 4º, ficam elegíveis para
fins de retorno ao trabalho presencial, observados os requisitos do art. 3º.

Art. 3º O trabalho presencial deve ocorrer de forma segura e planejada, considerando a
adoção integrada das medidas de saúde e segurança visando à mi�gação da transmissão da Covid-19 nos
ambientes laborais e deverá observar os seguintes requisitos mínimos:

I - melhor distribuição �sica da força de trabalho presencial, com o obje�vo de evitar a
concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;
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II - flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos
intervalos intrajornada, man�da a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso; e

III - observância dos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades
sanitárias e locais.

§ 1º O retorno ao trabalho em modo presencial dos servidores se dará com aumento da
frequência grada�va, considerando os ambientes laborais e as medidas de saúde cole�va e individual.

§ 2º O prazo para o retorno dos servidores em regime presencial é 17/01/2022,
excetuando os servidores nas situações previstas no Art. 4º.

Art. 4º Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, as seguintes
situações abaixo:

I - servidores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo:

a) idade igual ou superior a 60 anos;

b) tabagismo;

c) obesidade;

d) miocardiopa�as de diferentes e�ologias (insuficiência cardíaca, miocardiopa�a
isquêmica etc.);

e) hipertensão arterial;

f) doença cerebrovascular;

g) pneumopa�as graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);

h) imunodepressão e imunossupressão;

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

j) diabetes melito, conforme juízo clínico;

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanó�co de pele);

m) cirrose hepá�ca;

n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e

o) gestação.

II - servidores públicos na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou
responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda
es�verem man�das a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da
assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto
na residência apto a prestar assistência.

§ 1º A comprovação das condições dos incisos I e II do caput ocorrerá mediante a forma da
respec�va autodeclaração constante dos Anexos I a V, resguardadas as informações pessoais e sigilosas.

§ 2º O disposto nos incisos I e II do caput não se aplica aos servidores em a�vidades nas
áreas de segurança, saúde ou de outras a�vidades consideradas essenciais.

§ 2º O servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso I do caput poderá
solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de autodeclaração, conforme Anexo VI.

Art 5º Os servidores na hipótese de trabalho remoto deverão apresentar à chefia imediata,
conforme Anexo VII tramitado via SEI! no processo específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes
do combate à COVID-19":

I - plano laboral, contemplando as a�vidades previstas e seu acompanhamento no período
de trabalho remoto;



II - informação acerca de possuir os insumos tecnológicos mínimos para o
desenvolvimento do plano laboral proposto, em que preserve o sigilo dos dados acessados; e

Parágrafo Único: Cabe à chefia imediata do servidor avaliar a compa�bilidade entre a
natureza das a�vidades por ele desempenhadas e o regime de trabalho remoto.

Art 6º Deverá ser registrado na ficha de frequência o correspondente ao regime de
trabalho: “presencial”, “trabalho remoto" ou “afastamento COVID-19” (no caso do servidor que não tem
como realizar trabalho remoto), consoante as hipóteses previstas nesta Portaria.

Art. 7º Fica vedado o pagamento de auxílio-transporte, adicional noturno, adicionais
ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gra�ficação por a�vidades com
Raios X ou substâncias radioa�vas, previstos na Lei nº 8.112, de 1990, para os servidores que executam
suas a�vidades remotamente ou que estejam afastados de suas a�vidades presenciais.

Parágrafo Único: Aplica-se o disposto no caput em relação aos dias em que não houve
deslocamento ao trabalho.

Art. 8º Ficam revogadas:

I – a Portaria UFG nº 3.434, de 18 de novembro de 2020;

II – a Portaria UFG nº 361, de 26 de fevereiro de 2021.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a par�r de
15/10/2021, e com vigência enquanto perdurar as medidas de proteção para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19).

 

Goiânia, 15 de outubro de 2021.

 
 
 

ANEXO I

 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

 

Eu, _______________________________________________, RG  nº ,  CPF  nº
____________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução
Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020, que devo ser subme�do a isolamento por meio trabalho
remoto em razão de doença preexistente crônica ou grave ou de imunodeficiência, com data de início , e
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 administra�vas previstas em Lei.

 

 

_______________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO II

 



AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS)

 

Eu, _______________________________________________, RG  nº ,  CPF  nº , declaro
para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020,
que devo ser subme�do a isolamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de
início , estritamente pelo tempo em que perdurarem os sintomas, estando o ciente de que devo procurar
atendimento médico ou por telefone, consoante canal disponibilizado pelo Ministério da Saúde ou pelos
demais entes federa�vos. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me
sujeitará às sanções penais e administra�vas previstas em Lei.

 

 

__________________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO III

 

AUTODECLARAÇÃO GESTANTE 

 

Eu,_______________________________________, RG nº____________________, CPF
nº_____________________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na
Instrução Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020, que devo ser subme�do a isolamento por meio
trabalho remoto em razão de estar gestante ou lactante, com data de início __________________, e
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 administra�vas previstas em Lei.

 

 

__________________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO IV

 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR

 

Eu, _______________________________________________, RG  nº ,  CPF  nº , declaro
para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020,
que tenho filhos em idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito
ser subme�do a trabalho remoto com data de início _______________, enquanto vigorar a norma local,
conforme o ato norma�vo, Decreto do Governo do Estado de Goiás Nº 9.633/202 e suas alterações, que
suspendeu as a�vidades escolares ou em creche, por mo�vos de força maior relacionadas ao



coronavírus. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às
sanções penais e administra�vas previstas em Lei.

 

Informações adicionais

Dados cônjuge

Nome Completo:

Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não 

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho)

Nome Completo: Idade:

Escola: ( ) Pública ( )Privada UF da Escola:

Cidade da Escola:

 

 

_____________________________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO V

 

AUTODECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE  DE TRABALHO REMOTO

 

Eu,_______________________________________________, RG  nº
___________________ ,  CPF  nº ,  ocupante do Cargo declaro para fins específicos de atendimento ao
disposto na Instrução Norma�va nº 19, de 12 de março de 2020, que em razão da natureza das a�vidades
desempenhadas e/ou por não possuir os insumos tecnológicos mínimos para o desenvolvimento de
a�vidades laborais, não posso executar minhas atribuições remotamente e estou subme�do a isolamento
com data de início____________, 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 administra�vas previstas em Lei.

 

 

      _________________________________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO VI

 

AUTODECLARAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO

 



Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução
Norma�va nº 90, de 28 de setembro de 2021, que completei o ciclo vacinal de imunização contra a
COVID-19, já transcorridos mais de trinta dias desta completa imunização. Declaro ainda que me
enquadro nas hipóteses previstas no inciso I, art. 4º, da referida Instrução Norma�va, mas minha(s)
comorbidade(s) apresenta(m)-se controlada(s) e estável(is), podendo retornar ao trabalho presencial.
Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais,
cíveis e administra�vas previstas em Lei.

 

 

____________________________________________________

Assinatura

 

 

 

ANEXO VII

 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO REMOTO (COVID-19)

Servidor:

Unidade de Exercício:

( ) Capacitação na modalidade à distância

 Processos de Trabalho pactuados, para serem realizados em regime de trabalho remoto:

( ) Atendimento dos e-mails ins�tucionais

( ) Abertura/instrução/análise de processos eletrônicos

( ) Leitura dos expedientes eletrônicos encaminhados à UA/Órgão

( ) Extensão (especificar): _______________________________

( ) Pesquisa (especificar): ________________________________

( ) Ensino (especificar): __________________________________  

Outros processos de trabalho: 

(  ) __________________________________________________

(  ) __________________________________________________

Recursos tecnológicos e de comunicação necessários para a produção da a�vidade:

( ) Computador/notebook 

(  ) Acesso à internet 

( ) E-mail ins�tucional

( ) Telefone/Celular

( ) Sistemas SIG e/ou SEI

( ) Outros sistemas (especificar): __________________________

Acompanhamento processos de trabalho pactuados:

Frequência: (  ) diário ( ) semanal (  ) quinzenal  (  ) mensal



Forma: o formato de acompanhamento (relatórios, métricas, etc) se dará conforme as
caracterís�cas de trabalho e à critério da chefia imediata 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

O servidor abaixo assinado, para fins de concessão de trabalho remoto em decorrência das
medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID-19), declara:

• Conhecer e concordar com o plano de trabalho aprovado chefia da unidade;

• Dispor dos recursos tecnológicos e de comunicação necessários para a realização das
a�vidades pactuadas;

• Consultar diariamente o e-mail ins�tucional e os sistemas informa�zados
organizacionais, visando responder os ques�onamentos encaminhados e tramitar os processos;

• Manter sigilo e salvaguardar informações e documentos sob sua responsabilidade;

• Manter endereço e telefone de contato permanentemente atualizados e disponíveis no
horário de trabalho da unidade;

• Retornar o desempenho de suas a�vidades de forma presencial, findo o período de
emergência de saúde pública, de acordo com as orientações a serem expedidas pelo Ministério da Saúde
e da  Economia.

 

Goiânia, GO, _____ de ____________________ de 2021.

 

 

____________________________________________________

Assinatura do Servidor

 

 

____________________________________________________

Assinatura da Chefia

De acordo da Chefia Imediata

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 15/10/2021, às
19:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2418950 e
o código CRC 6CF8C74D.

Referência: Processo nº 23070.016683/2020-41 SEI nº 2418950

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

