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Mensagem enviada via notificação no corpo do e-mail (para todos servidores). 
 
 
Prezado (a) Servidor (a), 

 

          Considerando o OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 971/2020/ME, de 19 de março 

de 2020, que solicita o levantamento do quantitativo de servidores não presentes 

fisicamente em local de trabalho diante do enfrentamento da emergência de saúde 

pública (COVID-19), a Instrução Normativa Nº 19, de 12 de março de 2020, a 

Instrução Normativa Nº 21, de 16 de março de 2020, todos emitidos pelo Ministério 

da Economia, a Nota Pública da PROGEP, de 19 de março de 2020 e a Instrução 

Normativa N. 28, de 25 de março de 2020, do Ministério da Economia, que 

estabelece orientações quanto à autorização para o serviço extraordinário, à 

concessão do auxílio-transporte, do adicional noturno e dos adicionais 

ocupacionais aos servidores que executam suas atividades remotamente ou que 

estejam afastados de suas atividades presenciais, a Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas, em conjunto com o Centro de Processamento de Dados (CPD), 

desenvolveu uma nova funcionalidade no Portal RH – Situação do Servidor (COVID 

– 19), que deve ser acessada e respondida por todos os servidores da UFSM, 

exceto os lotados no Hospital Universitário de Santa Maria. 

           O servidor deverá informar a situação em que está desenvolvendo as suas 

atividades durante a vigência da Portaria N. 98.100, de 08 de maio de 2020, dentre 

as seguintes opções: atividade presencial, atividade presencial esporádica, 

atividade remota, impossibilidade de trabalhar ou licença. Além disso, o servidor 

deverá declarar se faz parte de algum dos grupos de risco, que são: cuidado ou 

coabitação; sessenta anos ou mais; imunodeficiente; gestante ou lactante; filhos 

em idade escolar. O servidor em grupo de risco deverá anexar autodeclaração 

preenchida e assinada, conforme modelo disponibilizado no Portal (para os casos 

cuidado ou coabitação, imunodeficiente e filhos em idade escolar). Informamos que 

poderão ser solicitados, pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, documentos 

comprobatórios quanto ao conteúdo das autodeclarações. Caso não pertença a 

nenhum dos grupos apresentados, deve preencher a opção “sem grupo de risco”.  

As informações inseridas no sistema devem ser referentes ao momento atual 

antevendo o próximo mês. 

mailto:progep@ufsm.br
https://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?dXxAxlDxfg5iXrvzdwJT8wIQgNYTeEkpDDNZSgrLzVmJ6gw0u-pwu2DmXwglBzHdIlRIXavjkiVPb9MmZsO6AxvcmwJb_eHexsNdhBU4Tt4AsyFiBf06OBEpeXukNtId
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-21-de-16-de-marco-de-2020-248328867
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/2020/03/19/nota-publica-progep/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-20-abril-de-2020-253341327
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-28-de-20-abril-de-2020-253341327
https://portal.ufsm.br/rh/usuarios/index.html
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Ressalta-se que a resposta às informações solicitadas é obrigatória e o 

servidor deve encaminhá-la, impreterivelmente, até 01/06/2020 (próxima segunda-

feira), pelo Portal RH, no ícone “Situação do Servidor (COVID – 19)”. Após o 

servidor preencher o formulário e, caso pertença a algum grupo de risco, anexar a 

autodeclaração, as respostas serão enviadas às chefias imediatas para 

homologação. Portanto, esclarecemos que a funcionalidade no Portal RH – 

Situação do Servidor (COVID – 19), ficará disponível até 04/06/2020 para a 

análise e homologação das chefias, sendo que, caso a resposta do servidor 

precise ser alterada, a chefia imediata deverá devolvê-la ao servidor, que inserirá a 

nova resposta, a ser novamente avaliada pela chefia imediata. Mais informações e 

esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail progep@ufsm.br, com o assunto 

“Situação do Servidor”.  

 

Marcia Helena do Nascimento Lorentz  

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas  
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