
.

Regime de teletrabalho

Quem deve 
submeter-se ao 

regime de 
teletrabalho

Diretrizes para o Retorno do Regime Presencial
Fabiano Zanardo Advogado  |  29 de Setembro de 2021

I - que compartilhem o mesmo 
ambiente familiar com casos 

confirmados de Covid-19, limitado 
a 14 (quatorze) dias ou de acordo 

com a prescrição médica 
documentada;

II - que tenham tido contato 
próximo com um caso 

confirmado;

III - que apresentem sinais e 
sintomas gripais, tais como tosse, 
febre, coriza, dor de garganta e 
dificuldade para respirar, até 3 

(três) dias após o fim dos 
sintomas ou de acordo com a 

prescrição médica documentada.

Procedimento

I - comunicar o fato à chefia imediata e à 
unidade setorial de saúde e segurança 

do trabalho ou gestão de pessoas, 
informando o contato próximo com o 
caso confirmado ou que apresente 
sintomas gripais, não devendo ser 

encaminhado para a avaliação médica 
pericial;

II - procurar 
imediatamente a 

unidade médica para 
realizar testagem;

III - até a obtenção do resultado 
do exame, considerando no 

máximo 2 (dois) dias, permanecer 
em regime de teletrabalho 

conforme o disposto no art.6º ou 
8º desta Instrução Normativa;

resultado do exame 
negativo

resultado do exame positivo
ou 

que compartilhe o mesmo 
ambiente familiar com casos 

confirmados

não apresentar sintomas

apresentar sintomas gripais

Entregar cópia do resultado do teste à chefia imediata e 
retornar imediatamente ao trabalho, ou cumprir afastamento de 

acordo com a prescrição médica documentada;

permanecer em teletrabalho, até 3 (três) dias após o fim dos 
sintomas, ou de acordo com a prescrição médica 

documentada.

I - comunicar à chefia imediata e à unidade setorial de saúde e segurança 
do trabalho ou gestão de pessoas informando o ocorrido, no primeiro dia 
útil após início dos sintomas ou após o resultado positivo do teste para 
Covid-19, devendo:

II - preencher formulário eletrônico de rastreabilidade disponibilizado pela 
SEPLAG e encaminhado pela unidade setorial de saúde e segurança do 

trabalho ou gestão de pessoas;so

III - notificar obrigatoriamente o caso no e-mail covid19@seplag.mt.gov.br;

IV - realizar o teletrabalho conforme determina o art. 6º ou 8º desta Instrução 
Normativa, limitado a 14 (quatorze) dias ou de acordo com a prescrição 
médica documentada.

a) encaminhar a cópia do resultado do teste 
positivo à chefia imediata; e

b) se servidor com prescrição médica 
contendo afastamento superior a 3 (três) 
dias, ser encaminhado para a avaliação 
médica pericial, conforme procedimento 
descrito no art. 11 desta Instrução Normativa


