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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JULHO - 2020 

 Servidor em teletrabalho permanente será avaliado com nota de zero a 10 
Os servidores públicos federais que aderirem ao teletrabalho permanente após a pandemia de covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus, serão avaliados em uma escala de pontos que varia de zero a 10. 
Os resultados inferiores a cinco serão desconsiderados, e o empregado terá de voltar ao regime presencial. 
O Ministério da Economia publicou nesta sexta-feira (31/7) no Diário Oficial da União (DOU) a Instrução 
Normativa que regulamenta o regime de trabalho na Administração Pública Federal. 
Entre as regras de avaliação e entregas previstas pelo governo no plano de trabalho desse regime, existe a 
aferição da produtividade do servidor. Será feita uma análise pela chefia imediata, em até 40 dias, quanto 
ao atingimento ou não das metas estipuladas. 
Essa avaliação poderá ser pontuada de zero a 10, de acordo com o desempenho. Somente serão 
consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia imediata seja igual ou superior a cinco. 
Nos casos em que o empregado público não atinja as metas em teletrabalho, ele será obrigado a voltar 
para o regime presencial. Os órgãos serão deverão elaborar um relatório contendo o grau de 
comprometimento dos participantes, a efetividade no alcance de metas e resultados e os benefícios e 
prejuízos para a unidade. 
O servidor que aderir ao teletrabalho – em regime parcial ou integral – terá que assinar e cumprir um 
plano de trabalho. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro. O governo federal anunciou 
nesta quinta-feira (30/7) que o teletrabalho para servidor federal continuará após a pandemia. 
As despesas com internet, energia elétrica, telefone e outras semelhantes são de responsabilidade do 
participante que optar pela modalidade de teletrabalho. Não haverá contagem de horas extras ou de banco 
de horas. 
Além de servidores efetivos, poderão participar do programa ocupantes de cargos em comissão, 
empregados públicos e contratados temporários. Cada órgão definirá, a partir de suas necessidades, que 
atividades poderão ser desempenhadas a distância. Caberá ao dirigente máximo de cada pasta autorizar a 
implementação do programa. 

 
ENTENDA EM 10 PONTOS AS REGRAS PARA O TRABALHO REMOTO NA UNIÃO: 

 
➢ Poderão participar servidores de cargos efetivos, cargos em comissão, empregados públicos e 

contratados temporários; 
➢ O ministro vai autorizar e o secretário definirá os aspectos técnicos; 
➢ Haverá acompanhamento e controle obrigatoriamente por sistema de metas registradas e avaliadas 

pela chefia imediata em até 40 dias; 
➢ A seleção dos participantes será baseada em critérios técnicos e divulgados previamente por edital; 
➢ O servidor que participar assinará um plano de trabalho e um termo de ciência e responsabilidade; 
➢ Obrigatoriamente, haverá a coleta de informações estatísticas e a divulgação dos resultados por 

unidade de trabalho em atualização semanal; 
➢ O servidor poderá aderir ao teletrabalho em regime parcial ou integral. Poderá ser dividido em 

turnos e dias; 
➢ As despesas com internet, energia elétrica, telefone e outras semelhantes são de responsabilidade 

do participante que optar pela modalidade; 
➢ Não haverá contagem de horas extras ou de banco de horas; 
➢ A implantação do programa de gestão é facultativa aos órgãos e entidades da administração pública 

federal e deve ocorrer em função da conveniência e do interesse do serviço. 
 



Empregados celetistas  
Entre as restrições para o teletrabalho permanente dos servidores federais, estão os ocupantes de cargos 
de atendimento direto ao público e empregados públicos celetistas. Neste último caso, o regime de 
trabalho deve seguir as regras do contrato estabelecido com o órgão ou empresa estatal. 
Ao anunciar o novo marco legal para o home office no funcionalismo público, o Secretário Especial Adjunto 
da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, Gleisson 
Rubinas, pontuou que o regime de trabalho é válido para o Poder Executivo. 
Na prática, o governo federal não proíbe, mas condiciona a participação às regras dos respectivos 
contratos de trabalho e das normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
“A participação dos empregados públicos dar-se-á mediante observância das regras dos respectivos 
contratos de trabalho e das normas do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943”, frisa a Instrução Normativa. 
Além disso, o regime de teletrabalho deve ser adotado e autorizado pela estatal. Fica a critério dos 
dirigentes dos órgãos a participação de servidores públicos, empregados públicos e contratados 
temporários. 
Um dos objetivos do governo é reduzir despesas administrativas. No entendimento da pasta, o home office 
propiciou melhores resultados e entregas. Os servidores estão afastados das repartições há quase quatro 
meses. O governo editou a primeira Instrução Normativa que adequou o funcionamento do serviço 
público aos efeitos da pandemia em 12 de março. 
De acordo com dados do Ministério da Economia, 357,7 mil servidores públicos federais estão trabalhando 
em casa, incluindo as instituições da rede federal de ensino. Esse número representa 63% do total da força 
de trabalho da Administração Pública Federal. 
 

Novas regras para transferência de servidor entram em vigor nesse sábado 
O Ministério da Economia — por meio da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal publicou a 
Portaria Nº 282/2020 que atualiza as regras para transferência interna de servidores e empregados 
públicos da administração pública federal. A Portaria entra em vigor neste sábado (dia 1º de agosto). 
Entre as principais mudanças estão as modalidades de movimentação: por indicação consensual e por 
processo seletivo. No primeiro modelo, a iniciativa deve estar em comum acordo por parte do servidor e 
dos órgãos de origem e de destino, para então o Ministério da Economia autorizar a transferência. 

 
Seminário vai discutir plano de lutas unificado contra desmonte do serviço público 

Entre os dias 05 e 08 de agosto, dirigentes sindicais de entidades nacionais, estaduais e municipais do 
setor público estarão reunidos, por videoconferência, para elaborar um plano de lutas contra o governo 
Bolsonaro.  
A ascensão da extrema-direita, não somente no âmbito federal, mas também em alguns estados e 
municípios, com retirada de direitos e ataques às liberdades democráticas, torna as tarefas da classe 
trabalhadora ainda mais desafiantes. 
 
Crise 
O Brasil vive hoje uma crise sem precedentes. Na saúde, passamos de mais 90 mil mortes por covid-19. Na 
economia, o desemprego e a informalidade batem recordes. Há um ataque planejado à democracia e à 
vida das pessoas. E Bolsonaro e sua equipe já demonstraram que não estão nem aí para o povo.  
Este é um momento é pela sobrevivência do nosso país, pela vida, por nossos direitos. Por isso, é hora de 
preparar uma grande frente nacional que reúna diversos setores da sociedade e seja capaz de dialogar 
com a população. É preciso que a sociedade entenda que o ataque ao serviço público é um ataque ao 
povo, principalmente ao mais pobre, que necessita dos serviços do Estado. 
 
Derrotar esse projeto de morte  
Não bastasse, a política econômica do governo Bolsonaro, joga a responsabilidade pelo ajuste das contas 
públicas nas costas dos servidores públicos.  
O projeto político de Bolsonaro é um projeto de morte para o país e que que caminha na contramão da 
geração de riquezas e emprego. A luta em defesa do serviço público e das empresas estatais deve ser uma 
bandeira de todos.  
Diante dessa ofensiva do governo Bolsonaro contra o serviço público torna-se urgente e necessária uma 
aliança entre servidores públicos e trabalhadores de empresas estatais, organizações e centrais sindicais e 
a sociedade para barrar o desmonte do Estado brasileiro.  



Essa conjuntura tão adversa exige das entidades e organizações de classe a construção de estratégias para 
a construção de um projeto de combate aos retrocessos impostos pela EC/95, às privatizações, à 
destruição ambiental, a alienação cultural e a precarização do trabalho. Fundamental ainda combater a 
discriminação contra as pessoas com deficiência, a LGBTfobia, o machismo, o racismo e todas as formas de 
opressão. 
É preciso derrotar o governo Bolsonaro/Mourão, reverter as contrarreformas e lutar por emprego, reforma 
agrária, saúde, educação, segurança, moradia e cultura para a classe trabalhadora. 
 

 
 

 


