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PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE 

ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

1 – Qual a diferença entre teletrabalho e sobreaviso? 

R.: A preferência sempre será o teletrabalho. O sobreaviso deve ser aplicado subsidiariamente, ou 

seja, quando o primeiro não for possível. Tanto os servidores do rol de prioridades (grupo de risco) 

quanto os demais podem ser submetidos ao teletrabalho, a critério do titular da Pasta, desde que 

duas condições sejam atendidas, concomitantemente: possa ser realizado de forma remota e não 

haja prejuízo ao serviço público. Este grupo deve trabalhar de casa, bater ponto, bem como 

cumprir todas as obrigações definidas nos atos publicados até o momento. Já o sobreaviso será 

utilizado, a critério do titular da pasta e desde que não haja prejuízo ao serviço público, para o 

grupo de risco ou demais servidores que não consigam realizar suas atividades de forma remota. 

Contudo, os servidores sujeitos ao sobreaviso, a exceção do grupo de risco, poderão ser convocados 

para realizar trabalhos humanitários. 

 

2 – Há prazo para o envio das planilhas de sobreaviso e teletrabalho. 

R.: Havia um prazo inicial de 48h para o envio da planilha do teletrabalho. Enviada a primeira 

planilha, as demais, inclusive a de sobreaviso, deverão ser encaminhadas à medida que houver 

novas concessões. Sempre informar no e-mail do que se trata: substituição ou complementação. 

 

3 – Qual o e-mail para envio das planilhas de teletrabalho e sobreaviso? 

R.: subsecretaria.pessoas@goias.gov.br. Não há a necessidade de encaminhamento de processo 

SEI! com a planilha ou Portaria de concessão. 

 

4 – Como se dará o controle de frequência de empregados públicos, ou qualquer outra pessoa 

que assina frequência manual, submetidos ao teletrabalho? 

R.: Da mesma forma em que procedia no trabalho presencial. 

 

5 – Na planilha de teletrabalho não tem o sistema SEI! ou qualquer outro sistema que utilizo 

somente aqui no meu órgão. O que fazer? 

R.: Não há a necessidade de informar na planilha o sistema que pode ser acessado de casa (por 

exemplo o SEI!) ou aquele que não é corporativo (não é utilizado por vários órgãos), uma vez que 

esta informação servirá apenas à Sedi para fins de liberação de acesso ao sistema para além da rede 

de comunicação do Estado. 
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6 – Servidores que pertençam ao grupo de risco e estão submetidos ao sobreaviso poderão ser 

convocados para trabalhos humanitários? 

R.: Não. 

 

7 – Como ficará a frequência do pessoal submetido ao sobreaviso que registra ponto eletrônico? 

R.: O servidor não deverá registrar sua frequência. O homologador (chefia ou a quem delegou) ou a 

GGDP deverá abonar os dias em que o servidor estiver em sobreaviso por meio de lançamento de 

ocorrência “397 – SOBREAVISO (PORTARIA Nº 099/2020 – SEAD)” no SFR. 

 

8 – Como se dará o controle de frequência de empregados públicos, ou qualquer outra pessoa 

que assina frequência manual, submetidos ao regime de sobreaviso? 

R.: A GGDP deverá registrar a anotação com os seguintes termos “SOBREAVISO (PORTARIA Nº 

099/2020 – SEAD)” na frequência manual do servidor. 

 

9 – Como proceder com o revezamento de turno de servidores sujeitos à jornada de 6h diárias? 

R.: Um período (vespertino ou matutino, a critério da chefia imediata) trabalhado presencialmente 

(4h) e o restante (2h) por teletrabalho ou sobreaviso, ou vice-versa. Ele deverá registrar sua 

frequência, caso esteja submetido ao ponto eletrônico, durante a sua jornada de 4h. O restante das 

horas deverá ser abonado por meio de ocorrência “397 – SOBREAVISO (PORTARIA Nº 099/2020 – 

SEAD)” no SFR, a ser lançada pela Chefia imediata ou a critério do Órgão, de forma centralizada 

(Gestor RH). 

 

10 – Posso colocar o servidor em revezamento alternado de dias em teletrabalho ou sobreaviso?  

R.: Sim. O revezamento de teletrabalho ou sobreaviso poderá ser entre dias alternados ou, ainda, 

entre turnos. Exemplo 1: teletrabalho ou sobreaviso dia sim outro não; Exemplo 2: teletrabalho ou 

sobreaviso num período do dia e presencial no outro. 

 

11 - O servidor em revezamento alternado de dias ou turno em teletrabalho ou sobreaviso deverá 

constar na planilha enviada à Sead? 

R.: Sim. Ainda que o servidor esteja submetido parcialmente ao regime de teletrabalho ou 

sobreaviso, este deverá constar na respectiva planilha a ser enviada à Sead. 
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12 – Tenho vários servidores lotados no Vapt-Vupt localizados em shoppings que foram fechados. 

O que fazer? 

R.: A critério do titular da pasta o servidor poderá trabalhar presencialmente com revezamento das 

escalas (30 em 30 minutos), ser submetido ao teletrabalho ou colocado de sobreaviso ou, ainda, 

ficar sujeito ao revezamento de turno ou dia, sendo o teletrabalho a prioridade nos casos de 

isolamento social. 

 

13 – Como a Sead identificará quem é do grupo de risco ou não no caso de convocação para 

serviço humanitário? 

R.: Através da informação presente na última coluna da planilha de sobreaviso, disponível no site da 

Sead. Planilha de preenchimento e envio obrigatórios. 

 

14 – Os dispositivos até agora editados aplicam-se às empresas públicas e sociedades de 

economia mista? 

R.: O Decreto é aplicável a todo o Poder Executivo, contudo algumas regras são direcionadas aos 

órgãos que têm sua gestão de pessoas centralizada na Sead. Por isso, a Portaria nº 099/2020 

recomendou a aplicação, no que couber, das regras dispostas no Decreto nº 9.634, de 13 de março 

de 2020, assim como nas Portarias editadas pela Secretaria de Estado da Administração às 

empresas públicas e sociedades de economia mista. Naquilo que não couber, recomenda-se a 

adoção de medidas similares. 

 

 

 

 

 


