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regulamenta, no âmbito das Unidades Administra vas de níveis Central e Intermediário da SEEDF, o
Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020

 

Senhores Gestores,

 

Considerando o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório para os órgãos da administração pública direta,
indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a par r de 23 de março de 2020, como medida
necessária à con nuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual
situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS);

considerando que o art. 3º do referido Decreto estabeleceu, in verbis:

Art. 3º Caberá aos tulares dos órgãos e demais en dades a expedição de
normas complementares a este Decreto, para definir metas e controles.

§1 º Após definidas as metas e controles na forma do caput deste artigo, as
chefias imediatas implementarão o teletrabalho e supervisionarão a
execução e o cumprimento das metas, u lizando inclusive de relatórios
próprios.

considerando a Portaria nº 61, de 23 de março de 2020, que regulamenta, no âmbito
das Unidades Administra vas de níveis Central e Intermediário da SEEDF, o referido Decreto nº
40.546/2020;

considerando, finalmente, o que dispõe o art. 13 da Portaria acima mencionada de que
compete à Subsecretaria de Gestão de Pessoas dar apoio aos dirigentes das unidades, bem como
prestar todas as orientações e informações concernentes ao regime de teletrabalho;

esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP/ SEEDF solicita leitura e ampla
divulgação da Portaria acima referida, publicada no DODF - Edição Extra nº 36, de 23 de março de
2020, ao tempo que, na forma do art. 13,  encaminha orientações necessárias, conforme segue abaixo:

1) TELETRABALHO

Destaca-se que, conforme art. 2º da Portaria em tela, o regime de teletrabalho de que
trata esta Portaria abrange todos os setores que integram a estrutura administra va da SEEDF, cujas
atividades possam ser desenvolvidas remotamente:

https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020|03_Mar%C3%A7o|DODF 036 23-03-2020 EDICAO EXTRA|&arquivo=DODF 036 23-03-2020 EDICAO EXTRA.pdf


§ 1º O regime de teletrabalho iniciar-se-á em 23 de março de 2020 e
findará com ato próprio do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal.

§ 2º É de responsabilidade do chefe imediato de cada setor garan r a
manutenção do desenvolvimento das respec vas atribuições regimentais
e regulamentares durante o período em que vigorar o presente regime de
teletrabalho.

§ 3º Ficam suspensas as a vidades que não sejam compa veis com o
regime de teletrabalho e que não sejam consideradas essenciais, a
critério do chefe imediato conforme o caso.

Em complementação ao §3º acima, o art. 8º traz as informações complementares:

Art. 8º As a vidades incompa veis com o teletrabalho, e que não forem
essenciais ao funcionamento dos serviços públicos ficam suspensas,
dispensando-se o comparecimento presencial dos servidores ao local de
trabalho.

§ 1º A iden ficação das a vidades incompa veis com o teletrabalho que
não são essenciais ao funcionamento da respec va unidade é de
responsabilidade da chefia imediata.

§ 2º Caberá à chefia imediata homologar a folha de frequência do servidor
que atua nas a vidades descritas no parágrafo anterior, fazendo constar
no campo “observações” as devidas justificativas.

Destaca-se também que o art. 3º estabelece que cabe à chefia imediata monitorar
remotamente o desenvolvimento das a vidades dos servidores que lhe sejam subordinados, por meio
de relatórios individuais de a vidades, a ser apresentado semanalmente, conforme modelo definido e
divulgado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP.

Nesse sen do, esta Subsecretaria encaminha, anexo, o modelo de RELATÓRIO DE
ATIVIDADES (37488276), conforme também já disponibilizado na Circular n.º 18/2020 - SEE/SUGEP
(37088910), tendo em vista que alguns servidores já se enquadravam no regime de teletrabalho em
razão do Decreto  40.520/2020, ressaltando que, conforme estabelece o §1º, do art. 3º, o servidor
deverá autuar processo SEI específico para acompanhamento de suas a vidades, por intermédio da
inserção dos relatórios semanais.

Ademais, cabe destacar que as chefias imediatas deverão definir as metas a serem
alcançadas pelos servidores durante o período de vigência do Decreto nº 40.546, de 2020, observando-
se que não poderão ser inferiores às metas do trabalho realizado de forma presencial, conforme
estabelece o §2º. Esta SUGEP apresenta, anexo, MODELO DE PLANO DE TRABALHO / METAS E
RESULTADOS ( 37507032) que poderá ser usado pelas Unidades Administra vas, a fim de atender ao
dispositivo em tela.

Importante também ressaltar que o art. 5º estabelece os deveres do servidor sob o
regime de teletrabalho de que trata a Portaria em referência e o art. 6º apresenta
as responsabilidades da chefia imediata.

Esta Subsecretaria reforça a importância de que as chefias se mantenham em contato
com os respec vos servidores, seja por meio de grupos nas Redes Sociais criados para tal finalidade,
aplica vos, vídeo-chamadas, dentre outros, seja de maneira par cular com cada servidor, orientando
tanto quanto possível quanto às condições necessárias para o desenvolvimento do teletrabalho, o
cumprimento da jornada de trabalho e o ambiente adequado para o desenvolvimento das a vidades,
acesso aos Sistemas necessários e suporte sempre que necessário.

Além disso, os servidores deverão manter-se atentos aos cuidados com sua saúde e
bem-estar, ainda que em teletrabalho, zelando por sua alimentação, hidratação, vestuário, condições
de trabalho,  organização, luminosidade e outros aspectos, de modo que esse período de teletrabalho
seja eficiente e não lhe cause transtornos quando do retorno às a vidades presenciais. Cuidar



da saúde emocional neste período é tão importante quanto cuidar da saúde sica, daí a importância
de manter hábitos saudáveis durante este momento de mudança de rotina.

Quanto à JORNADA DE TRABALHO dos servidores, estabelecida em Lei, esta deverá
respeitar o disposto na Portaria nº 111, de 02 de maio de 2016, mesmo enquanto for adotado o regime
de teletrabalho: Os servidores das unidades administra vas e pedagógicas dos níveis intermediário e
central da SEEDF que atuarem em teletrabalho deverão desempenhar suas a vidades nos dias úteis,
de segunda a sexta-feira, preferencialmente, no horário compreendido entre 7h e 19h, sem prejuízo da
carga horária semanal a que estão submetidos os seus servidores.

Em caráter excepcional, após autorização da chefia imediata, o servidor poderá atuar
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, até as 22h, observando o interesse do serviço.

A jornada de trabalho estabelecida fora do horário limite padrão deve respeitar a
jornada diária ou semanal do servidor.

Os horários individuais de início e término da jornada de trabalho e dos intervalos
intrajornada para refeição e descanso poderão ser alterados pelas chefias imediatas, observando o
interesse do serviço e o momento de emergência que estamos passando, de modo a garan r a
con nuidade dos serviços, a transmissão ordenada das tarefas e a distribuição adequada da força de
trabalho. A jornada de trabalho de servidores com carga horária de 40 horas semanais, estabelecida
em Lei, será cumprida, sendo compensado quando houver necessidade, durante a semana, mas
respeitando o intervalo para refeição e descanso que não poderá ser inferior a uma hora, nem superior
a duas horas. A jornada de trabalho de servidores com carga horária de 20 ou 30 horas semanais,
estabelecida em Lei, será cumprida sem intervalo para refeição.

O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, POR MEIO ELETRÔNICO, será prestado no horário de
8h às 12h e de 13h às 17h.

 

Ao ensejo, diante dos esclarecimentos necessários à Gestão de Pessoas, enquanto da
vigência do Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, seguem demais orientações:

2) MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

As Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - UNIGEPs e demais Unidades que
precisarem efetuar a devolução de servidores durante a vigência do Decreto nº  40.546, de 20 de
março de 2020, deverão abrir processo SEI próprio, anexando cópia digitalizada do memorando de
devolução extraído do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP, no qual deverá conter a
assinatura ou ciência do servidor (podendo esta ser feita eletronicamente pelo SEI, após a anexação
do documento) e enviá-lo à Gerência de Lotação e Movimentação - GLM. A GLM fará o memorando de
apresentação, via Sistema SIGEP e também fará a inclusão junto ao processo SEI. A chefia imediata
deverá informar o recebimento, declarando o início das atividades do servidor.

Esta ação também poderá ser efetuada, quando for o caso, por meio da inclusão do
documento no processo que originou o remanejamento, anexando o memorando digitalizado ao
processo, sempre com a assinatura do servidor (que pode ser feita eletronicamente pelo SEI, após a
anexação do documento).

 

3) GUARDA PATRIMONIAL DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

O Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, e os demais Decretos publicados desde o
início das medidas adotadas em razão da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus (COVID-19), está
excetuada a questão da segurança. Portanto, esta Subsecretaria ressalta que os servidores



responsáveis pela Vigilância nas Unidades Escolares devem con nuar nas suas a vidades.
Conforme o Decreto acima mencionado, in verbis:

Art.1º Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e
provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta,
autárquica e fundacional, a par r de 23 de março de 2020, como medida
necessária à con nuidade do funcionamento da administração pública
distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e
da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em
decorrência do Coronavírus (Covid-19).

(...)

§2º O disposto no caput não se aplica: I - às áreas de saúde, segurança,
vigilância sanitária, comunicação, assistência social; (grifo nosso)

Assim, aos servidores terceirizados para vigilância das unidades escolares da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como aos servidores ocupantes do cargo de Agente de
Gestão Educacional – Vigilância, aplicar-se-á o disposto no Capítulo V da Portaria nº 369, de 08 de
novembro de 2018. Caso o número de plantões ultrapasse o número previsto, o servidor terá o horário
compensado no mês seguinte.

Orienta-se que as equipes gestoras organizem os plantões junto aos servidores Agentes
de Gestão Educacional - Vigilância da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, de forma
que a unidade escolar fique coberta no diurno e no noturno

Ao final do mês, as folhas de frequência dos AGE - Vigilância deverão ser digitalizadas,
homologadas por assinatura digital e enviadas, via SEI, para a UNIGEP/CRE. A folha de frequência

sica permanecerá sob a guarda da chefia imediata, enquanto viger o Decreto Distrital. Após os
documentos físicos deverão ser entregue na UNIGEP/CRE.

 

4) RECESSO NAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

4.1 UNIDADES ESCOLARES

Conforme Circular n.º 26/2020 - SEE/SUPLAV (37380715), em atenção ao Decreto nº
40.539, de 19 de março de 2020, com medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do novo coronavírus:

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de
abril de 2020: (...)

III - a vidades educacionais em todas as escolas, universidades e
faculdades, das redes de ensino pública e privada; (...)

§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal,
de que trata o inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias
escolares do mês de julho com início em 16 de março de 2020, nos termos
deste Decreto. (grifo nosso)

§ 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar
serão estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, após o retorno das aulas.

Esta SEEDF, por meio da Subsecretaria de Acompanhamento, Planejamento e Avaliação
- SUPLAV esclareceu que: 

3) O Recesso Escolar da Rede Pública de Ensino para o ano le vo de 2020
inicia-se no dia 16 de março de 2020, até o dia 05 de abril de 2020, para as
Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Portanto, as aulas serão retomadas na segunda-feira, 06 de abril. Salvo a
publicação de novo decreto.



4) As orientações quanto à escrituração escolar (dia le vo, diário de
classe), bem como, sobre a reorganização do Calendário Escolar da SEEDF,
serão objeto de documento orientador próprio, que será encaminhado
posteriormente, conforme preconiza o § 3º, art 2º, do decreto supra
citado.

5) O registro de ponto será orientado em documento posterior. (grifos
nossos)

Nesse sen do, em referência e em complementação ao item 5 da Circular acima
mencionada, expedida pela SUPLAV, esta Subsecretaria informa que, para os servidores em exercício
das Unidades Escolares, deve ser efetuado o registro de "Recesso Escolar, Decreto nº 40.539/2020
e Circular n.º 21/2020 - SUGEP".

4.2 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Conforme orientações já repassadas por meio da Circular n.º 18/2020 - SEE/SUGEP, as
quais esta Subsecretaria ratifica, ficam mantidas as informações ali repassadas:

- Tendo em vista que, em todos os anos as Unidades Administra vas das áreas Centrais
e Intermediárias da SEEDF (Sedes I, II e III e Unidades Administrativas das CREs) seguem como base as
datas do Calendário Escolar; tendo em vista a suspensão das a vidades educacionais em todas as
escolas da rede de ensino pública, compreendida como recesso escolar do mês de julho tendo início a
par r do dia 16 de março de 2020, nos termos do Decreto nº 40.539/2020; tendo em vista a adoção de
medidas preven vas contra o novo coronavírus; tendo em vista a previsão legal constante no Art. 33
da Lei 5.105/2013 e Art. 17, §3º da Lei nº 5.106/2013, que garantem, respec vamente, aos servidores
das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação do Distrito Federal, em exercício nas
unidades administravas e pedagógicas dos níveis intermediário e central da Secretaria de Estado de
Educação recesso de cinco dias corridos, fica estabelecido que as Unidades Administra vas das áreas
Centrais e Intermediárias da SEEDF terão a par r do dia 16/03/2020, compreendido o referido recesso
de cinco dias corridos.

- O referido recesso deverá ocorrer em uma das seguintes semanas: de 16 a
20/03/2020 ou de 23 a 27/03/2020. Ressalta-se que os servidores em exercício em cada unidade
administrava deverão se revezar nas semanas mencionadas, garan ndo o funcionamento de
todos os setores, bem como o atendimento ao público, de modo que não haja descon nuidade
nas a vidades na Unidade. Nesse ponto, a mudança ocorrerá apenas na forma de atendimento ao
público e no cumprimento da jornada de trabalho, por meio do regime de teletrabalho, pelos
servidores que não se encontram de recesso na semana de 23 a 27/03, em razão no Decreto nº
40.546, de 20 de março de 2020.

- Ressaltamos que nos dias em que os servidores es verem de recesso NÃO deverão
assinar a respec va folha de frequência no respec vo período, devendo registrar "RECESSO" no
espaço de assinatura e ser aposta na observação, no campo próprio: "Circular n.º 18/2020 -
 SEE/SUGEP - Recesso". Ao final do mês, as folhas de frequência da unidade administra va deverão
ser entregues na UNIGEP/CRE ou na Gerência de Pagamento de A vos - GPAG/DIPAE/SUGEP, com
os referidos relatórios, anexos a cada folha de frequência, quando necessário.

 

5) ACESSO AOS SISTEMAS

Quanto às orientações referentes ao acesso aos sistemas corpora vos, informa-se que
deverão ser seguidas aquelas contantes na Circular n.º 7/2020 - SEE/SINOVA (37413725), da
Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão.

Acrescentam as orientações abaixo, relativas ao acesso ao Sistema Integrado de Gestão
de Pessoas - SIGEP:



Para acessar o SIGEP, você irá digitar sua matrícula e senha.

Primeiro acesso:
- Solicite a Equipe Gestora(diretor, vice ou supervisor) para liberar seu
acesso a partir do módulo "Utilitários", no próprio SIGEP.

Esqueci a senha:
- Solicite a Equipe Gestora(diretor, vice ou supervisor) para liberar seu
acesso a partir do módulo "Utilitários", no próprio SIGEP.

Observação: Prezado gestor de unidade escolar, caso você não possua
acesso ao SIGEP, favor, procurar a UNIGEP/CRE.

Prezado servidor de unidade administra va, caso você não possua acesso
ao SIGEP, favor, procurar a chefia imediata.

Prezado gestor de unidade administra va, caso você não possua acesso ao
SIGEP, favor, solicitar, mediante jus fica va, encaminhando e-mail para
ouvidoria.sigep@se.df.gov.br

 

6) FREQUÊNCIA E FOLHA DE PONTO

 6.1 Os servidores em regime de teletrabalho comprovarão a frequência mediante
preenchimento de relatório de a vidades, modelo anexo (37488276), constando as a vidades
desenvolvidas diariamente.

6.1.1 Ressalta-se que nos dias em que os servidores não es verem fisicamente no setor
de lotação/exercício, NÃO deverão assinar a respec va folha de frequência, devendo inu lizar o
espaço da assinatura e ser aposta na observação, no campo próprio: "Decreto nº 40.546/2020 e
Portaria nº 61/2020 - A vidades desenvolvidas em regime de teletrabalho, conforme relatório
anexo". Ao final do mês, as folhas de frequência da unidade administra va deverão ser
entregues/enviadas na UNIGEP/CRE ou na Gerência de Pagamento de A vos - GPAG/DIPAE/SUGEP,
com os referidos relatórios, anexos a cada folha de frequência, quando necessário.

6.2 A folha de frequência dos servidores que desenvolvem atividades incompatíveis com
o teletrabalho, e que não forem essenciais ao funcionamento dos serviços públicos ficam suspensas,
deve seguir com o disposto no art. 8º da Portaria nº 61/2020, dispensando-se o comparecimento
presencial dos servidores ao local de trabalho e homologando tais folhas de frequência, fazendo
constar no campo “observações” a jus fica vas: "servidor dispensado do comparecimento presencial
e do teletrabalho, conforme Decreto nº 40.546 e Portaria nº 61/2020- SEEDF".

6.3 Quanto ao registro do RECESSO nas folhas de frequência, deverão ser seguidas as
orientações do item 4, acima:

- para os servidores em exercício das Unidades Escolares, deve ser efetuado o registro
de "Recesso Escolar, Decreto nº 40.539/2020 e Circular n.º 21/2020 - SUGEP", no período de 16 de
março a 05 de abril;

- para os servidores das áreas centrais e intermediárias, deve ser efetuado o registro
de "Circular n.º 18/2020 - SEE/SUGEP - Recesso", na semana des nada ao recesso (16 a
20/03/2020 ou de 23 a 27/03/2020).

 

7) PERÍCIA MÉDICA OFICIAL

- Devido à restrição, por 30 (trinta) dias, no comparecimento presencial à perícia médica
oficial dos servidores de toda a administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que
pleitearem a homologação de atestados médicos no âmbito da Subsecretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, da Secretaria Execu va e Gestão Administra va, da Secretaria de Estado de Economia, os
servidores que pleitearem a concessão de licença médica, para tratamento de própria saúde ou para



acompanhamento de familiar enfermo, deverão realizar os procedimentos para homologação de seu
atestado médico, respeitando-se o disposto na Portaria nº 69-SEEC, de 13 de março de 2020.

Art. 2º Os servidores que pleitearem a concessão de licença médica, para
tratamento de própria saúde ou para acompanhamento de familiar
enfermo, deverão realizar os seguintes procedimentos para homologação
de seu atestado médico:

I - Agendar sua homologação através do portal siapmed.df.gov.br, por
meio de login/senha pessoal de acesso, para provocar o início da instrução
do processo SEI;

II – Iniciar processo específico “Subsaúde – Pessoal: Perícia Médica
Documental” através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, com
nível de acesso sigiloso, contendo obrigatoriamente a cópia digitalizada
do atestado e do receituário emi do por seu médico ou odontólogo
assistente, bem como relatório médico e exames complementares, se
houverem, juntando arquivo em formato pdf, encaminhando-o com a
concessão de credencial à Gerência de Medicina Forense – GEMED.

§1º A Gerência de Medicina Forense – GEMED avaliará o atestado e
receituário médico ou odontológico enviado, através de inspeção que
deverá ser feita por profissional médico perito ou perito odontólogo,
conforme a natureza da assistência prestada, que decidirá pela
homologação do atestado ou por requisitar laudos, relatórios ou exames
complementares ao interessado para posterior reavaliação do pleito.

§2º O resultado da avaliação pericial deverá ser declarado no processo
para conhecimento do servidor interessado.

§3º O servidor interessado deverá acompanhar a instrução de seu pedido
de homologação de atestado médico ou odontológico.

§4º Fica estabelecido como início do computo do prazo, para eventual
protocolo de recurso, o dia seguinte ao despacho sobre o resultado da
avaliação pericial.

- Lembrando que é obrigatória a anexação dos seguintes documentos no processo de
acesso sigiloso:

a) Requerimento Geral (obrigatório);

b) Atestado Médico (obrigatório);

c) Receituário (obrigatório);

d) Relatório médico e exames complementares (se houver)

e) A  SUBSAUDE orienta que, em caso de estarem apresentando febre ou
sintomas respiratórios, os (as) servidores (as) não deverão comparecer
àquela Unidade. 

- Desse modo, esta Subsecretaria informa que dentre as medidas adotadas para o
período de ações para a prevenção do COVID-19, os servidores não devem comparecer
presencialmente àquela Subsecretaria. As perícias médicas devem ser feitas de forma documental,
exceto juntas médicas que estão sendo feitas de maneira presencial e ainda estão acontecendo, até
segunda ordem. Ademais, os exames admissionais estão acontecendo de forma presencial.

 

8) POSSE DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

- A Gerência de Seleção e Provimento - GSELP encaminhará processo via SEI para a área
(CRE, Subsecretaria);

- A área encaminhará ao servidor nomeado para que providencie os documentos



constantes no processo e, em seguida restituirá à GSELP;

- Assim que o processo es ver corretamente instruído, será dado acesso ao SEI no novo
local de atuação e será disponibilizado o bloco para assinatura do Termo de Posse;

- Imediatamente a GLM juntamente à UNIGEP fará a movimentação, via processo se for
o caso.

Obs.: Para as FGEs de Supervisor e Chefe de Secretaria não será encaminhado termo de
posse, prosseguindo com o procedimento eletrônico já implantado.

 

9) SERVIDORES QUE NÃO TÊM ACESSO AO SEI

Os servidores que necessitarem ingressar com solicitações junto à SUGEP e suas
Diretorias/ Gerências, poderão enviá-las para o e-mail sei.sugep@se.df.gov.br. Este e-mail foi criado
especificamente para atender, neste período, àqueles servidores quem não têm acesso ao SEI
(aposentados e pensionistas, principalmente). Haverá uma equipe da Subsecretaria que transformará
esse e-mail em processo SEI e passará para as áreas.

Destaca-se que dúvidas e esclarecimentos necessários não devem ser encaminhados
por esse email e sim pelo email do SUGEP responde (sugepresponde@se.df.gov.br).

 

10) RECADASTRAMENTO

Considerando que conforme o Decreto nº 39.276, de 06 de agosto de 2018, que ins tuiu
o recadastramento anual de servidores públicos a vos, aposentados e pensionistas do DF e a Portaria
nº 199/2018, de 12/09/2018, que regulamentou o Decreto acima, para os SERVIDORES ATIVOS o
recadastramento é coordenado pela Secretaria de Estado de Economia - SEEC, sendo medida
obrigatória para todos, dos comissionados aos cedidos a outros órgãos, e também os servidores
temporários.

Desse modo, em que pese o momento de enfrentamento ao COVID-19, esta
Subsecretaria solicita que seja reforçado junto aos servidores a necessidade de que efetuem o
recadastramento em tela e encaminhamos, anexos, os Manuais para Recadastramento pelos
Servidores (37488916) e para as UNIGEPs efetuarem a homologação (37488931).

Esta Subsecretaria coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, porventura
necessários, por meio de seus canais de comunicação SUGEP responde 61 9285-1430, email
sugepresponde@se.df.gov.br.

Por fim, esta Subsecretaria informa que no endereço
h p://www.se.df.gov.br/teletrabalho-seedf/ se encontram todos os contatos desta SEEDF para
esclarecimentos de dúvidas, sugestões, encaminhamentos e demais ações necessárias neste período.

 

Atenciosamente,

 

Kelly Cristina Ribeiro Bueno

Subsecretária de Gestão de Pessoas
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