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GABINETE DA REITORIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ORDEM DE SERVI/O N'09/2020-GRE

Dispõe sobre o trabalho remoto e sobre o
afastamento pela impossibilidade técnica ou
operacional em razão da pandemia
ocasionada pelo COVID19.

0 Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, no
uso de suas atribuições Regimentais e Estatutárias, e considerando:

A Resolução SESA 1129/2020 que estabelece de forma excepcionalíssima
o regime e a rotina de trabalho de todos os servidores do Estado do Paraná ante a
emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19;

0 plano de Contingência do Paraná COVID-19, editado pela Secretaria de
Estado da Saúde;
htt s://www.saude. r. ov.br/sites/default/ar uivos restritos/files/documento/2020-
04/ lanocovid19final. df

Considerando que a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), declarada no
dia 12/03/2020 pelo Diretor Geral do OMS, persiste e requer que sejam mantidos os
cuidados necessários para evitar a evolução do número de pessoas contaminadas;

Considerando o Decreto Estadual n'.320 que suspendeu as aulas
presenciais das universidades a partir de 20 de março de 2020;

Considerando o Ato Executivo n'21/2020-GRE, de 16 de março de 2020,
que suspendeu as atividades acadêmicas presenciais da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná;

Considerando a Resolução 074/2020 —CEPE, de 04 de agosto de 2020,
que regulamenta as atividades de ensino remoto;

Considerando o Decreto Estadual n'.319 que declara o estado de
calamidade pública, como medida para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19;

Considerando a Resolução SESA n'129, de 21 de setembro de 2020, que
dispõe sobre o regime e a rotina de trabalho de todos os servidores do Estado do
Paraná;

Considerando o momento epidemiológico e de assistência a saúde na
região Oeste e Sudoeste do Paraná,.

Considerando a proximidade do encerramento do exercício anual de 202 ;

0 Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE,
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PARANÁ
6OVERNO DO ESTADO

RESOLVE:

Art. 1' Instituir e regulamentar o trabalho remoto nas atividades
administrativas da UNIOESTE, no perído entre 01/12/2020 a 15/12/2020, seguindo os
procedimentos definidos nesta Ordem de Serviço.

g1' Cabe a cada chefia imediata gerenciar o trabalho remoto de seus
servidores, encaminhando resultados a unidade de RH para arquivamento na ficha
funcional do respectivo servidor.

g2' 0 atendimento externo a unidade se dará prioritariamente de forma
não presencial até o dia 15/12/2020, excetuadas situações em que não haja esta
possibilidade, cabendo as chefias imediatas de cada serviço definir as
excepcionalidades.

g3' Em situação de atendimento presencial, as unidades deverão garantir
a lotação máxima limitada, o distanciamento social, com fornecimento de álcool a 70%
na entrada da unidade e observada a obrigatoriedade de uso de máscara.

g4' As unidades deverão observar os cuidados de disposição de
mobiliários de forma a garantir distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas.

possível.
g5' As unidades deverão manter os espaços ventilados sempre que

g6'- A circulação entre os setores dentro da universidade deve ser evitada.

éj7' Quando houver necessidade de reuniões no ambiente de trabalho,
estas deverão ocorrer, preferencialmente, de maneira remota.

DO TRABALHO REMOTO DOS DOCENTES

Art. 2' Os docentes deverão informar, a respectiva Direção de Centro de
sua lotação ou exercício, as atividades acadêmicas e administrativas realizadas.

Parágrafo único —A informação prevista do caput deverá ser anexado o
registro de ponto do Docente.
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DO TRABALHO REMOTO DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS

Dos Afastamentos

Art. 3' Todos os servidores que desenvolvem atividades administrativas,
pertencentes ou não ao grupo de risco, com possibilidade técnica/operacional de
realização trabalho remoto, deverão apresentar ao Diretor da Unidade, juntamente
com sua chefia imediata, plano de atividades conforme Anexo I.

g1' 0 procedimento para concessão do regime trabalho remoto previsto
no caput deste artigo, deve ser instruído com manifestação expressa do servidor, com
ciência e fundamentação da chefia imediata, que comprove a possibilidade de
desenvolver as atividades de forma remota, com o devido plano de trabalho para esse
período, com anuência do Diretor da Unidade.

g2' 0 plano de trabalho remoto deve considerar especificidades e
peculiaridades da rotina de trabalho de cada unidade.

g3' 0 servidor que estiver liberado para trabalho remoto e desejar retornar
para as atividades presenciais, deverá preencher o Anexo IV.

Art. 4' Os servidores enquadrados em ao menos uma das situações
indicadas abaixo, poderão solicitar afastamento, em razão de impossibilidade técnica
ou operacional:

I. Idade igual ou superior a 60 anos.
II. Gestantes em qualquer idade gestacional.
III. Lactantes com filhos de até 06 meses de idade.
IV. Servidores com as seguintes condições clínicas: cardiopatias graves ou

descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de
arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou
descompensadas (portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica —DPOC ou
asma moderada/grave) ; imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos conforme
juízo clínico, e obesidade (IMC >40).

g1' 0 procedimento para concessão do afastamento previsto no caput
deste artigo deve ser instruído com a seguinte documentação:

Requerimento do servidor (Anexo II e III), devidamente fundamentad,
dirigido a chefia imediata, com o atestado e laudo médico, para os casos que s
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enquadram nos incisos II e IV e Certidão de nascimento ou outro documento que
comprove a situação do inciso III.

g2'- Os documentos previstos no g 1', alínea "a"devem ser encaminhados
a PRORH, no caso da Reitoria e para as Seções de RH, nos casos dos campi e HUOP,
devendo o servidor aguardar a análise em regime de trabalho remoto;

Após conferência, os documentos devem ser encaminhados ao SESMT,
que expedirá parecer e devolverá ao respectivo setor de RH para anuência do Diretor
da Unidade e informação ao Servidor.

g3' Os servidores, pertencentes ao grupo de risco que não solicitarem o
afastamento por impossibilidade técnica e operacional, deverão declarar (ANEXO III),
por escrito, seu desejo de manter-se em atividade presencial.

g4'- Caso a documentação fornecida pelo servidor não seja suficiente para
comprovar as condições de saúde enquadradas para afastamento, enquanto o mesmo
estiver aguardando consulta e ou exame, agendado para análise que ateste de sua
situação de saúde, ficam autorizadas as chefias a conceder trabalho remoto, com
registro da situação, e nova análise após complementação da documentação.

éj5' Caso o Requerimento de afastamento por impossibilidade técnica e
operacional, fundamentado no inciso IV, seja indeferido pelo Diretor da Unidade, o
pedido de reanálise deve ser acompanhado de nova documentação que possa
justificar sua condição.

g6' 0 afastamento de gestantes, previsto no inciso II, não exime a
servidora da obrigatoriedade de passagem pela Perícia Médica, para iniciar o período
de fruição da Licença Gestante.

Art. 5' Os servidores que já se encontram afastado (trabalho remoto ou
por impossibilidade técnica ou operacional) deverão até o dia 04/12/20 encaminhar a
documentação conforme previsto no art 3' art 4', conforme o seu enquadramento.

Art. 6' Aos servidores enquadrados no regime de trabalho remoto o
afastamento pela impossibilidade técnica ou operacional, poderá ser oportuniz o
pela Chefia Imediata, prioritariamente, o usufruto de horas excedentes já existe t,
férias, licenças, com periodo aquisitivo vencido.
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DOS RESIDENTES TÉCNICOS E ESTAGIÁRIOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Art. 7' Os residentes técnicos e estagiários, de nível médio, superior e de
pós-graduação, com idade igual ou superior a 18 anos, poderão realizar as suas
atividades na forma presencial, desde que não haja possibilidade de desenvolvê-ias
de forma remota.

$1' Caberá as chefias imediatas avaliar, planejar, acompanhar e fiscalizar
a programação das atividades em conjunto com o residente, técnico ou estagiário.

g2'- Os critérios para trabalho remoto ou afastamento por impossibilidade
técnica ou operacional serão os previstos nos Arts. 3 e 4'esta Ordem de Serviço.

Art. 8' Os servidores, residentes e estagiários pertencentes ao grupo de
risco que não solicitarem o afastamento por impossibilidade técnica e operacional,
deverão declarar (ANEXO III), por escrito, seu desejo de manter-se em atividade
presencial.

DO REGISTRO DE PONTO

Art. 9o - 0 registro do ponto somente será feito quando da realização de
trabalho presencial.

$1' É vedado o registro do ponto de Docentes e Agentes Universitários
que se encontram afastados em razão de trabalho remoto, ou de afastamentos em
razão da impossibilidade técnica ou operacional, situação em que caberá a chefia
imediata no caso da Reitoria e campi e ao RH no caso do HUOP, lançar esta
observação na folha-ponto.

g2' Cabe as chefias imediatas no caso da Reitoria e campi e ao RH no
caso do HUOP manter documentos e informações, relativas ao parágrafo anterior,
organizadas e disponíveis para serem fornecidas, em caso de demanda, a PRORH.

DO PERCEBIMENTO DE VANTAGENS E GRATIFICAVOES DURANTE
0 PERÍODO DE TRABALHO REMOTO E/OU AFASTAMENTOS EM RAZAO DA
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU OPERACIONAL

Art. 10' Os servidores em trabalho remoto ou afastados em razão
impossibilidade técnica ou operacional não farão jus as seguintes vantagens:

Auxílio Transporte;
Adicional Noturno;
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DAS HORAS EXTRAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Art. 11' Durante o período previsto no Art. 1 desta Ordem de Serviço, fica
autorizada a realização de horas extras, para atendimento de atividades essenciais,
restritivamente aos servidores que exercerem o trabalho presencial de forma regular.

Parágrafo único —0 servidor em trabalho remoto ou em afastamento em
razão da impossibilidade técnica ou operacional não poderá ser convocado, para
realização de horas extras.

DAS LICENÇAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS E DE MATERNIDADE

Art. 12' Os afastamentos por licença médica/odontológicas e Licença
Maternidade, independentemente do servidor se encontrar em trabalho remoto,
afastados em razão da impossibilidade técnica ou operacional ou trabalho presencial
seguem os procedimentos atualmente praticados pelos Setores de RH.

DAS RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES EIÚI TRABALHO
REMOTO E/OU AFASTADOS PELA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU
OPERACIONAL

Art. 13'- É responsabilidade do servidor em trabalho remoto:

I —submeter-se ao acompanhamento periódico para apresentação de
resultados, em atendimento a prazos e requisitos pactuados no plano de trabalho
remoto, com sua chefia imediata.

II —manter telefone de contato atualizado e ativo, de modo a garantir a
comunicação imediata com os órgãos e unidades da Universidade.

III —comparecer a unidade em que está lotado ou atuando para atividades
que se fizerem essenciais e do interesse da Universidade.

IV —dar ciência a chefia imediata do andamento dos trabalhos e apontar
dificuldades, dúvidas ou informações que possam atrasar ou prejudicar o cumprimento
das atividades sob sua responsabilidade.

V—consultar, no mínimo, diariamente, seu correio eletrônico institucional e
grupos de WhatsApp institucional.

Vl —preservar sigilo a tudo que foi acessado de forma remota observando
normativas e regulamentação da Universidade.

Vll —Comunicar, imediatamente, a Chefia Imediata a alteração do regi e
de trabalho remoto e do afastamento pela impossilidade técnica ou operacional por
afastamento por atestado médico/odontológico.
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DISPOSIQOES TRANSITÓRIAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Art. 14' Os servidores que desenvolvem atividades essenciais e que se
enquadrem no grupo de risco, deverão observar o Art. 4, seus incisos e parágrafos .

DISPOSIQOES GERAIS

Art. 15' Consideram-se os termos utilizados nesta Ordem de Serviço, da
seguinte maneira:

I. Trabalho remoto —modalidade de trabalho realizado a distância e de
forma remota, fora das dependências físicas do órgão, que não se configure como
trabalho externo.

II. Trabalho externo — atividades externas a unidade de lotação,
relacionadas ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem
como atividades administrativas, participações em cursos, eventos, reuniões e
atividades correlatas.

I II. Afastamento pela impossibilidade técnica ou operacional —é isolamento
domiciliar sem realização de atividades.

IV. Atividade — conjunto de ações específicas a serem realizadas,
geralmente de forma individual e supervisionada pelo chefe imediato, para entrega de
produtos no âmbito de projetos ou processos.

V. Chefia Imediata —servidor designado para direção ou função acadêmica,
a qual se reporta diretamente outro servidor com vínculo de subordinação.

Art. 16' A Reitoria da UNIOESTE, com base nas orientações do Grupo de
Trabalho Técnico para gerenciamento de questões relativas ao COVID-19 da
UNIOESTE e da Lei Estadual no 20.189 de 2020, determina que membros da
comunidade universitária que não apresentem sintomas da COVID-19 e que
desenvolvam atividades presenciais, façam uso obrigatório de máscaras,
preferencialmente de tecidos.

Parágrafo único — Membros da comunidade universitária que atuem em
atividades da área da saúde devem seguir as recomendações orientadas pelas
administrações dos órgãos, com uso de EPI, de acordo com a função desempenhada.

Art. 17' Caberá a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, em conjunto com
as seções de Recursos Humanos fixar, por instrução de serviço, critérios para fruiç o
de afastamentos, priorizando a concessão de licenças ou férias durante vigência da
Ordem de Serviço.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
ReitOria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619- Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701-CEP 85819-110- Cascavel - Paraná

Art. 18' Caberá a Direção do Hospital Universitário fixar, quando
necessário, por instrução de serviço, questões excepcionais não abrangidas por esta
Ordem de Serviço e aquelas atinentes as atividades assistênciais.

Art. 19' Todas as concessões de trabalho remoto, afastamento por
impossiblidade técnica/operacional, deferida nos termos da presente Ordem de
serviço, deverão ser revisadas periódicamente, conforme houver mudança das
situações que Ihe deram causas.

Art. 20'- Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua assinatura,
restando revogadas as disposições em contrário e suspensa a Ordem de Serviço
008/2020-GRE e Instrução de Serviço 001/2020 —PRORH.

Art. 21' Os casos omissos são encaminhados a Direção Geral de cada
unidade para análise conjunta com os Setores de RH.

Publique-se. Cumpra-se.

Cascavel, 27 de novembro 2020.

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Reitor
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ANEXO I —PLANO DE ATIVIDADES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ordem de Serviço n'09/2020

Servidor DN: / / RG:

Cargo: Setor:

Unidade:

Chefia imediata:

Atividades a serem desempenhadas no periodo de teletrabalho:

Metas a serem atingidas:

om os a os acima, icam es a eeci as as con içoes para o exercicio o
Teletrabalho para o Servidor identificado, e APROVADAS pela chefia imediata, nos
termos do Decreto 4.230/2020; Resolução SESA n'129/2020 e/ou Ordem de
Serviço n'08/2020.

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura do Servidor

Assinatura e Carimbo da Chefia
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ANEXO II —REQUERIIVIENTO PARA AFASTAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE

Ordem de Serviço n'09/2020

Servidor DN: / / RG:

Unidade

Cargo: Setor:

Por meio do presente, DECLARO que me insiro em uma das seguintes situações,
previstas no Decreto 4.230/2020; Resolução SESA n'129/2020 e/ou Ordem de
Serviço n'08/2020 que autorizam a realização de teletrabalho:

( ) Tenho 60 anos de idade ou mais; ( ) Sou gestante ou lactante;

( ) Sou portador de patologias ou condições clínicas consideradas graves.

A fim de comprovar a declaração acima, encaminho anexo ao presente
requerimento a DOCUMENTA/AO abaixo relacionada:

Por fim, DECLARO que ME RESPONSABILIZO pela veracidade das informações
prestadas,

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura do Servidor

Autorizado,

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura da Chefia
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ANEXO III —PARECER AFASTAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU
OPERACIONAL

Parecer Final

Servidor DN: / /

RG: Cargo: Setor:

Unidade

( ) Servidor preenche os critérios para o afastamento por impossibilidade técnica
ou operacional.

( ) Servidor apresentou documentos comprobatórios sobre a condição exposta
para realizar trabalho remoto.

( ) Servidor não atende os critérios estabelecidos para realizar teletrabalho.

Cascavel / /

Assinatura do Médico

Decisão do Titular da Pasta
Em rela ão ao Re uerimento

( ) DEFIRO —Por atender os critérios isonômicos e objetivos desta Ordem de
Serviço

( ) INDEFIRO —Por não atender os critérios isonômicos e objetivos desta Ordem
de Serviço

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura do Diretor da Unidade

Encaminhe-se para ciência do servidor, Chefia Imediata e a Unidade de
Recursos Humanos de lotação ou exercicio do servidor
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ANEXO IV —AUTODECLARAQÂO PARA MANUTENQÂO DE ATIVIDADES
PRESENCIAIS MESMO ATENDENDO CRITÉRIOS DA ORDEM DE SERVIVO

Servidor

DN: / / RG: Cargo: Setor:

Unidade

Por meio do presente, DECLARO que me insiro em uma das situações previstas no
Decreto n'4230/2020 e/ou Resolução SESA n'1129/2020 que autorizam a realização
de teletrabalho, porém, desejo retornar ao trabalho presencial.

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura do Servidor

A chefia imediata, para ciência e deliberações.
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ANEXO V—TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO E RESPONSABILIDADE PARA

RETORNO ÁS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Eu,

RG:

Lotado no (a) :

Função: Cargo:
Na data de hoje, declaro a intenção de retornar as minhas atividades laborais

presenciais isentando a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, bem como o

órgão de lotação de quaisquer consequências que possam advir em caso de
contaminação pela COVID-19. Informo também que estou ciente que devo utilizar os
EPI's recomendados, bem como atender as orientações do uso de máscaras,
distanciamento social, e a todas as etiquetas de cuidados, zelando por minha própria

saúde e a dos demais envolvidos.

(Cidade, dia/mês/ano)

Assinatura do servidor

Assinatura e carimbo da Chefia Imediata


