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Apresentação 

Este Manual de Orientação do Teletrabalho, modalidade instituída no 

âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo pelo Ato Normativo 

nº 992/2016 – PGJ (Anexo I), visa expor, de maneira objetiva, diversos 

pontos que tratam da questão, pensada como importante ferramenta 

para consecução do princípio constitucional da eficiência na 

Administração Pública, otimizando a produtividade e reduzindo custos 

operacionais, assim como forma de propiciar vantagens e benefícios 

para a Administração, servidores e sociedade. 

 

O presente guia é resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho - GAT, responsável pela gestão e 

acompanhamento do teletrabalho no âmbito do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, constituído por representantes de diversas unidades 

da Instituição, designados pela Portaria nº 13368/2016, publicada no 

Diário Oficial do Estado de 23 de novembro de 2016, atualizada por 

publicação realizada no dia 16 de março de 2017 (Anexo II). 

 

Importante frisar que todo documento relacionado ao teletrabalho, a 

partir de abril de 2019, deve ser dirigido ao Grupo de Acompanhamento 

do Teletrabalho – GAT, novo responsável pelo gerenciamento das 

informações relacionadas (Anexo XIII). 

 

Por esta razão, a partir de agora, onde se lê “CGS – Coordenadoria-Geral 

de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar”, leia-se “Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho – GAT”. 

 

Caso queira entrar em contato ligue para os telefones (11) 3119-9352 e 

3119-9882 ou encaminhe e-mail para o endereço eletrônico 

teletrabalho@mpsp.mp.br 

mailto:teletrabalho@mpsp.mp.br
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Disposições Gerais 

 

 

 

O teletrabalho consiste na execução das atividades e atribuições dos 

servidores, com as restrições impostas no Ato que o institui, fora das 

dependências físicas das unidades do MPSP, em caráter precário e não 

definitivo, com restrição do máximo de 2 (dois) dias dos 5 (cinco) dias 

trabalhados semanalmente, vedada a realização de trabalho 

extraordinário fora da jornada diária de trabalho do servidor, 

compreendida, individualmente, entre 09:00hs e 19:00hs, não 

acarretando, o descumprimento de tal assertiva, qualquer ônus ou 

responsabilidade ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

Qualquer servidor pode participar do teletrabalho, desde que 

preenchidos as exigências normativas. Exceção feita ao servidor em 

estágio probatório. 

 

Deve, no entanto, ser garantida a presença mínima de 50% dos servidores 

na unidade administrativa, assegurando-se, de qualquer forma, o seu 

pleno funcionamento. 

 

A realização do teletrabalho é facultativa. Os servidores interessados 

poderão solicitar sua participação voluntária na modalidade ao gestor 

da unidade ou ao membro do Ministério Público a qual estiver vinculada 

a prestação dos serviços. 

 

O teletrabalho tem caráter precário, não constituindo direito do servidor. 

Depende de requerimento do gestor ou membro do Ministério Público ou 

de sua anuência a requerimento efetuado pelo servidor, podendo ser 

revogado, a qualquer tempo, por conveniência da Administração. 
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A solicitação do servidor carece, obrigatoriamente, da aprovação do 

gestor da unidade ou do membro do Ministério Público a qual estiver 

vinculada a prestação dos serviços. Necessita-se, ainda, da anuência do 

Diretor-Geral. 

 

A efetiva inclusão do servidor na modalidade de teletrabalho depende, 

também, da autorização da Subprocuradoria-Geral de Planejamento 

Institucional. A autorização vigorará por até doze (12) meses. 

 

As solicitações e a tramitação do expediente relativo ao teletrabalho 

será feita através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

 

Serão realizadas avaliações periódicas de acompanhamento de 

resultados para a manutenção ou não da autorização concedida. 

 

Será realizado o controle de assiduidade e aferição do ponto eletrônico 

registrado via web, sendo que o acesso aos diversos serviços 

disponibilizados remotamente será realizado por rede virtual privada 

(VPN). 

 

O servidor deve estar à disposição durante seu horário de expediente e, 

em caso de necessidade aferida pelo gestor da unidade na qual lotado, 

ainda que afastado para exercício do teletrabalho, deverá comparecer 

ao seu local de lotação, devendo utilizar-se do e-mail institucional para 

mantê-lo atualizado acerca da evolução dos trabalhos, o qual deve ser 

consultado periodicamente, disponibilizando telefone para contato em 

caso de necessidade. 

 

Caso não esteja disponível quando contatado será efetivado seu 

desligamento da modalidade. 
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A meta de desempenho do servidor em teletrabalho deverá ser, no 

mínimo, 15% (quinze por cento) superior à produtividade aferida na 

atividade presencial em sua unidade de trabalho. Essa meta será aferida 

pelo gestor da unidade ou membro do Ministério Público a quem estiver 

sendo o serviço prestado. 

 

Desde que adequados ao perfil, terão prioridade os servidores:  

a) com deficiência; 

b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 

c) gestantes e lactantes; 

d) que demonstrem comprometimento e habilidades de 

autogerenciamento do tempo e de organização; 

e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge. 

 
É facultado à Administração proporcionar revezamento entre os 

servidores, para fins de regime de teletrabalho. 

 

Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, 

relacionados, direta ou indiretamente, aos dados acessados pelo 

servidor ou àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho, bem como a 

participação de terceiros na execução dos serviços atribuídos ao servidor 

em regime de teletrabalho. 

É permitido ao servidor retirar documento ou expediente físico 

imprescindível para o desempenho de seu trabalho, devendo assinar livro 

próprio de carga, onde constará seu nome completo, matrícula, cargo, 

lotação, dia e hora da retirada. 

Todo e qualquer afastamento do servidor participante da modalidade 

deverá ser comunicado e requerido imediatamente ao seu superior 

hierárquico, na forma da legislação vigente, para a adoção das 

eventuais providências. 

Pode o servidor solicitar o desligamento do teletrabalho a qualquer 

tempo (Anexo IV). 
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Participantes 

 

A participação nessa modalidade pressupõe a solicitação voluntária 

deferida (Anexo III) e a indicação do servidor pelo gestor da unidade ou 

membro do Ministério Público, sendo sua a responsabilidade de observar 

os requisitos dispostos em normativa, inclusive o enquadramento no perfil 

adequado definido no artigo 7o, I, do Ato Normativo no. 992/2016, assim 

como nas hipóteses elencadas pela Área de Saúde da Instituição (Anexo 

V), observados os requisitos tecnológicos e estruturais exigidos ao servidor, 

que serão descritos adiante. 

 

Além disso, o gestor da unidade ou membro do Ministério Público deverá 

acompanhar o trabalho dos servidores em regime de teletrabalho, 

monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar a qualidade 

do trabalho apresentado, assim como elaborar relatório mensal das 

atividades (Anexo XI) e o relatório semestral (Anexo XII). 

 

O servidor indicado deverá apresentar Termo de Anuência e 

Compromisso de cumprimento das regras relativas ao teletrabalho, 

dispostas em referida normativa e neste Manual de Orientação (Anexo 

VI), que instruirá o requerimento apresentado pelo gestor da unidade ou 

membro do Ministério Público interessado (Anexo VII), ciente de que será 

excluída, do dia de atividade do teletrabalho, tão somente, a parcela 

de auxílio transporte correspondente. 

 

A designação de servidor para a participação na modalidade de 

Teletrabalho poderá recair sobre atividade específica e temporária, mas 

não será autorizada a realização de trabalho extraordinário, para 

qualquer fim e por qualquer motivo, nos dias em teletrabalho. 

 



MPSP – Manual de Orientação do Teletrabalho Pág. 10 de 70 

 

Estrutura física e tecnológica 

 

 
Para participar da modalidade de teletrabalho, o servidor, às suas 

expensas, deverá dispor de infraestrutura física e tecnológica necessária 

e adequadas à realização dos trabalhos de maneira segura e 

tempestiva, conforme as especificações estabelecidas pela Instituição 

(Anexo VIII), inclusive permissão para instalação de software a seu critério, 

eximindo-se a Instituição de qualquer responsabilidade acerca de 

providências relacionadas à resoluções de problemas técnicos ou de 

infraestrutura física, termos que deverão constar de declaração firmada 

nesse sentido (Anexo IX), não havendo ressarcimento de eventuais 

despesas, de nenhuma espécie, para o servidor. 

 

Além das especificações de infraestrutura física e tecnológica 

necessárias e adequadas à realização dos trabalhos de maneira segura 

e tempestiva elencadas no presente Manual, o servidor deverá se 

comprometer a observar outras especificações técnicas dispostas na 

legislação pertinente. 

 

O servidor que não possuir ou não se comprometer a adequar a estrutura 

física e tecnológica aos parâmetros exigidos pela Instituição ou pela 

legislação vigente não poderá participar da modalidade de 

teletrabalho. 
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Anexos  

 

Seguem abaixo os anexos mencionados neste Manual de Orientação. 

 

- Anexo I:  Ato Normativo nº 992/2016 – PGJ 

 

- Anexo II: Portaria designando os integrantes do GAT 

 

- Anexo III:  Formulário de requerimento para realizar o teletrabalho  

 

- Anexo IV:  Formulário de requerimento de desligamento do teletrabalho 

 

- Anexo V: Requisitos de Saúde 

 

- Anexo VI:  Termo de Anuência e Compromisso de cumprimento das 

regras relativas ao teletrabalho 

 

- Anexo VII:  Requerimento apresentado pelo gestor da unidade 

interessada 

 

- Anexo VIII: Especificações estruturais e tecnológicas necessárias para 

inserção na modalidade teletrabalho 

 

- Anexo IX:  Declaração de cumprimento das especificações estruturais 

e tecnológicas necessárias para inserção na modalidade Teletrabalho 

 

- Anexo X:  Roteiro do requerimento de inserção na modalidade 

teletrabalho 

 

- Anexo XI: Relatório Mensal 

 

- Anexo XII:  Relatório Semestral – GAT 

 

- Anexo XIII: Aviso nº 009/2019 - SPGJPI 
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Anexo I  

 

 
 

 
 

A- SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 JURÍDICA ATO NORMATIVO Nº 992/2016, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016  

(Protocolado n. 2.215/2016) 

 

Compilado até o Ato (N) PGJ nº 
1.069/2018, de 02/03/2018) 

Dispõe sobre a realização de 
teletrabalho (home Office), em 
caráter experimental, no Ministério 
Público do Estado de São Paulo. 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais; 

  

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência na Administração Pública, em 

especial quanto ao aumento de produtividade e redução de custos; 

  

CONSIDERANDO as dificuldades que envolvem a mobilidade urbana enfrentadas pelos 

servidores do Ministério Público de São Paulo, em especial nos grandes centros; 

  

CONSIDERANDO as premissas e diretrizes traçadas no Planejamento Estratégico do 

Ministério Público, voltadas à implantação e à realização de suas atividades com 

eficiência e eficácia; 

  

CONSIDERANDO que a ampliação da adoção dos procedimentos através de processo 

eletrônico no Ministério Público de São Paulo, juntamente com o uso de tecnologias de 

informação e comunicação, possibilita a realização de trabalho à distância, permitindo 

a flexibilização da jornada de trabalho, dentro do horário de expediente; 

  

CONSIDERANDO a existência nesta Instituição de sistema informatizado que permite aos 

funcionários acessarem o conteúdo da rede interna de computadores mesmo quando 

não se encontram nas dependências físicas do local de trabalho, através do sistema de 

Rede Privada Virtual (VPN); 
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CONSIDERANDO as vantagens e os benefícios advindos do teletrabalho para a 

Administração, para o servidor e para a sociedade; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a produtividade à instrução de processos e 

a outros trabalhos do MPSP; e 

  

CONSIDERANDO a possibilidade de redução significativa dos custos operacionais da 

atividade meio do MPSP. 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º. As atividades e atribuições dos servidores do Ministério Público poderão ser 

executados em 

caráter precário e não definitivo, fora das dependências físicas das unidades da 

Instituição, na 

modalidade de teletrabalho (home office). (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, 

de  02/03/2018) 

  

Parágrafo 1º. A participação, tanto da unidade quanto do servidor, na modalidade de 

teletrabalho, dependerá de prévia autorização da Subprocuradoria-Geral de 

Planejamento Institucional. 

  

Parágrafo 2º. Deverão ser realizadas avaliações periódicas de acompanhamento de 

resultados, para decisão sobre a mantença ou não da autorização concedida nos 

termos do parágrafo anterior. 

  

Parágrafo 3º. A autorização vigorará por até doze (12) meses, devendo, no último 

trimestre do período, ser realizada avaliação pelo Grupo de Acompanhamento do 

Teletrabalho – GAT, subordinado a Diretoria-Geral do MPSP, que opinará a respeito da 

unidade continuar na modalidade de trabalho à distância. 

  

Parágrafo 4º. Os servidores autorizados a participar da modalidade de teletrabalho e 

seus gestores deverão observar as regras deste Ato e da Resolução n. 157, de 31 de 

janeiro de 2017, do CNMP, bem como as especificadas no Manual de Orientação do 

Teletrabalho, disponibilizado pelo Centro de Recursos Humanos. (Nova redação dada pelo 

Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 
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Art. 2º. A realização de atividades em teletrabalho é facultativa e dependerá de 

requerimento de gestor da unidade interessada, do qual constarão: 

  

I - Indicação dos Servidores; 

II - Anuência e compromisso de cumprimento das regras, pelos servidores indicados, e 

III - Anuência do superior hierárquico imediato, bem como, se for o caso, do Promotor 

de Justiça ao 

qual estiver vinculada a prestação de serviços por parte do servidor. (Nova redação dada 

pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

  

Parágrafo 1º. A inclusão na modalidade de teletrabalho não constitui direito e poderá 

ser revertida por decisão da Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional ou 

em função da conveniência da Administração, por inadequação do servidor, 

desempenho inferior às metas estabelecidas ou necessidade presencial aos serviços. 

  

Parágrafo 2º. Para participar da modalidade de teletrabalho, o servidor, às suas 

expensas, deverá dispor de infraestrutura física e tecnológica necessária e adequadas 

à realização dos trabalhos de maneira segura e tempestiva, conforme especificações 

estabelecidas pelo Centro de Tecnologia e Informática – CTIC. 

  

Parágrafo 3º. A participação de que trata o caput deste artigo deverá ser instruída com 

declaração expressa do servidor de que o local em que executará o teletrabalho 

atende às exigências do MPSP. 

  

Art. 3º. Compete ao Centro de Tecnologia e Informática – CTIC especificar os requisitos 

tecnológicos mínimos para realização de teletrabalho, que constarão do Manual de 

Orientação. 

  

Art. 4º. O teletrabalho ficará restrito a tarefas que por sua natureza, complexidade e 

dimensão, possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor; demandem 

maior esforço individual e menor interação com outros servidores e que a presença 

física não seja estritamente necessária. 

  

Art. 5º. A meta de desempenho do servidor em teletrabalho deverá ser, no mínimo, 15% 

(quinze por cento) superior à produtividade aferida na atividade presencial em sua 

unidade de trabalho. 
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Parágrafo único. O cumprimento da meta de desempenho deverá ser aferido pelo 

gestor da unidade, podendo ser monitorado pela Diretoria-Geral do MPSP. 

  

Art. 6. A gestão e o acompanhamento do teletrabalho serão realizados pelo Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho - GTA, incumbido de subsidiar as atividades e 

difundir as orientações necessárias às unidades envolvidas no processo a partir de 

subsídios fornecidos pelo gestor da unidade e pelo servidor participante da modalidade 

e será integrado por 1 (um) servidor de cada área participante, sendo coordenado por 

um dos assessores da Diretoria-Geral, todos designados pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 

  

Parágrafo único. O Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho – GTA apresentará 

relatório anual à Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional, com proposta 

de continuidade ou não da modalidade, no todo ou em parte, bem como de medidas 

para o seu aperfeiçoamento. 

  

Art. 7º. A autorização para teletrabalho é destinada apenas aos servidores, indicados 

pelo gestor ou 

por solicitação voluntaria, com anuência do superior hierárquico imediato ou membro 

do Ministério Público ao qual estiver vinculado o servidor, e sujeita à aprovação do 

gestor da unidade, e se sujeita 

às seguintes regras: (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

  

I - observância do perfil adequado definido pelo Centro de Recursos Humanos que 

constará do Manual de Orientação, considerando-se perfil adequado, aquele servidor 

que desempenhe suas atividades de forma organizada, com autonomia, 

comprometimento, disciplina, capacidade de estabelecer prioridades em função de 

metas e objetivos traçados pelos superiores hierárquicos e visão integrada dos serviços 

prestados na sua unidade de lotação, notadamente reconhecidos por sua chefia 

imediata; 

II – observância do limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de 

servidores em atividade na unidade, arredondadas as frações para o primeiro número 

inteiro imediatamente superior; (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

  



MPSP – Manual de Orientação do Teletrabalho Pág. 17 de 70 

 

III - observância da jornada diária de trabalho do servidor, devendo as atividades em 

teletrabalho ser executadas entre 09:00 hs e 19:00 hs, com restrição do máximo de 2 

(dois) dos 5 (cinco) dias que compõe a jornada semanal do servidor; (Nova redação dada 

pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

IV – exigência de que o servidor esteja disponível para contato com sua unidade de 

lotação e outas 

áreas do Ministério Público, durante sua jornada de trabalho; (Nova redação dada pelo Ato 

(N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

V – necessidade de manutenção da capacidade plena de funcionamento dos setores 

em que haja 

atendimento ao público externo e interno. (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, 

de  02/03/2018) 

 

Parágrafo 1º. Por implicar em jornada flexível, apurada mediante cumprimento das 

metas de desempenho, não está autorizada a realização de trabalho extraordinário, 

para qualquer fim e por qualquer motivo, nos dias em teletrabalho. 

  

Parágrafo 2º. Será facultado ao servidor, desde que com o registro do ponto e com 

imediata comunicação ao seu superior hierárquico, trabalhar nas dependências de sua 

unidade de lotação, nos dias reservados ao teletrabalho. 

 

Parágrafo 3º. Deverão ser priorizados os servidores que desenvolvam atividades que 

demandem maior esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como 

elaboração de minutas de decisões, de pareceres e de relatórios, entre outras. (Acrescido 

pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

Parágrafo 4º. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, em 

razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são 

desempenhadas externamente às dependências do órgão. (Acrescido pelo Ato (N) nº 

1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

Parágrafo 5º. Verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores: (Acrescido 

pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

a) com deficiência; 

b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 
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c) gestantes e lactantes; 

d) que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo 

e de organização; 

e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge. 

Parágrafo 6º. É facultado à Administração proporcionar revezamento entre os 

servidores, para fins de regime de teletrabalho. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  

02/03/2018) 

  

Art. 8º. É vedada a participação em teletrabalho aos servidores que: 

  

I – estejam em exercício de função de liderança (cargo de comando), ainda que em 

substituição, responsáveis pela coordenação e orientação de atividades 

desempenhadas por subordinados; 

II – estejam lotados na Diretoria ou Núcleo de Saúde, tendo em vista que suas atividades 

devem ser presenciais de modo a permanecer à disposição da Administração; 

III - estejam em estágio probatório; (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  

02/03/2018) 

 

IV – tenham sofrido pena de disciplinar nos dois anos anteriores à data da solicitação; 

V – desempenhem suas funções no atendimento ao público externo e interno e em 

outras atividades nas quais sua presença física seja estritamente necessária; 

VI – nos últimos 12 (doze) meses: 

a) tenham registro de ausência injustificada ao trabalho, plantão ou qualquer outro 

evento de comparecimento obrigatório; 

b) tiveram pontos utilizados para aferição objetiva da sua produtividade invalidados por 

ato administrativo ou decisão judicial decorrentes de procedimentos que não tenham 

sido comprovadamente realizados; e 

c) foram excluídos de ofício da realização de trabalho fora das dependências físicas da 

unidade em virtude do não cumprimento das metas estabelecidas. 
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Art. 9º. Constitui dever do servidor participante do teletrabalho: 

  

I – cumprir, no mínimo, a meta estabelecida no art. 5º. deste Ato Normativo; 

II – atender à convocações para comparecimento às dependências do MPSP, em 

especial à sua unidade de lotação; 

III – manter-se em condições de pronto retorno ao regime de trabalho presencial; 

IV – utilizar-se de e-mail institucional, telefone de contato próprio e atualizado, 

aplicativos e sistemas informatizados determinados pela Administração, durante o 

horário de expediente, devendo permanecer integralmente disponível ao trabalho 

durante o período fixado para o teletrabalho; 

V – consultar a sua caixa individual de correio eletrônico ou outro canal ou outro canal 

de comunicação institucional préviamente definido, bem como o portal do Ministério 

Publico, para constante atualização; 

VI – manter seu gestor informado, por meio de mensagem dirigida à caixa de correio 

eletrônico ou outro canal de comunicação institucional previamente definido, acerca 

da evolução do trabalho, indicando eventual dificuldade, dúvida ou informação que 

possa prejudicar o andamento das atividades sob sua responsabilidade; 

VII – submeter-se a acompanhamento periódico de desempenho pelo gestou e/ou 

pelo Diretor Geral do MPSP, para apresentação de resultados parciais e finais 

estabelecido em ato específico; 

VIII – preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância 

das normas internas de segurança da informação, bem como manter atualizados os 

sistemas informatizados institucionais instalados nos equipamentos em uso. 

IX – retirar processos e demais documentos das dependências do órgão, quando 

necessário, mediante obrigatória assinatura de termo de recebimento e 

responsabilidade, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado 

pela chefia imediata, gestor da unidade ou membro do Ministério Público a que estiver 

vinculado. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

§ 1º. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de 

teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o 

cumprimento das metas estabelecidas. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 
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§ 2º. Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, relacionados, direta 

ou indiretamente, aos dados acessados pelo servidor ou àqueles disponíveis à sua 

unidade de trabalho. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

Art. 10º. É de responsabilidade do superior hierárquico imediato, em conjunto com o 

membro do Ministério Público ao qual estiver vinculado o servidor, bem como com os 

gestores das unidades participantes do teletrabalho: (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 

1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

 

I – controlar, monitorar, acompanhar e avaliar o trabalho desempenhado pelo servidor; 

II – estabelecer tarefas, metas de desempenho e monitorar o cumprimento das 

atividades determinadas, mantendo relatório mensal arquivado na unidade; 

III – observar a adaptação do servidor; 

IV – fornecer informações e relatórios ao Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho 

nos prazo estabelecidos ou quando solicitado; 

V – manter arquivado na unidade relatório mensal de ocorrências do teletrabalho; 

VI – regularizar frequência do servidor com código específico. 

  

Art. 11.- O servidor será desligado do teletrabalho nas seguintes hipóteses: 

  

I - por ato da Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional, de ofício: 

  

a) pelo não atingimento das metas e/ou não cumprimento das regras estabelecidas 

pela Administração; 

b) pela finalização ou descontinuidade do teletrabalho; 

c) no interesse da Administração ou por necessidade da prestação de serviços 

presenciais; 

d) descumprimento dos deveres previstos no art. 9º, circunstância em que, 

concomitantemente, haverá abertura de procedimento administrativo disciplinar para 

apuração de responsabilidade. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 
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II – por ato do gestor da unidade, do superior hierárquico imediato, ou do membro do 

Ministério Público ao qual estiver vinculado o servidor, de forma não retroativa:  (Nova 

redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018)  

 

a) a seu critério, a qualquer tempo, no interesse do serviço; 

 

b) a pedido do servidor. 

  

Parágrafo único. Não haverá ressarcimento de eventuais despesas, de nenhuma 

espécie, para o servidor. 

  

Art. 14. As unidades de lotação participantes do teletrabalho remeterão relatórios 

mensais à Subprocuradoria de Planejamento Institucional, acerca das atividades e 

resultados obtidos com a realização de teletrabalho. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor 

não se beneficiará da equivalência de jornada a que alude caput deste artigo, 

cabendo ao órgão ou ao gestor da unidade estabelecer critério para compensação, 

sem prejuízo do disposto no art. 11 deste Ato. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  

02/03/2018) 

  

Art. 15. O dia de atividade de teletrabalho corresponderá a um dia normal de jornada 

de trabalho e será considerado para todos os fins de direito, excluída, tão somente, a 

parcela do auxílio transporte correspondentes. 

  

Art. 16. O Centro de Tecnologia e Informática – CTIC disponibilizará sistema 

informatizado que possibilite o controle e monitoramento dos servidores e respectivas 

tarefas desempenhas vias teletrabalho. 

  

Art. 17. Os gestores das unidades de lotação, os servidores participantes do teletrabalho 

e seus respectivos superiores imediatos, bem como os membros aos quais estiverem 

vinculados os servidores em regime de teletrabalho, deverão observar os princípios da 

administração pública, o Estatuto do Servidor Público Estadual, bem como as normas 

internas do Ministério Público do Estado de São Paulo e demais dispositivos legais e 

regulamentares aplicáveis aos servidores. (Nova redação dada pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  

02/03/2018) 
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Parágrafo único. Os gestores das unidades participantes deverão encaminhar relatório 

ao Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho – GTA, pelo menos a cada semestre, 

apresentando a relação dos servidores que participaram do teletrabalho, as 

dificuldades observadas e os resultados alcançados. (Acrescido pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, 

de  02/03/2018) 

 

Art. 18. Serão disponibilizados, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que 

atuam no regime de teletrabalho, com atualização mínima semestral. (Nova redação dada 

pelo Ato (N) nº 1.069/2018 - PGJ, de  02/03/2018) 

  

Art. 19. A Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional decidirá sobre os casos 

omissos, competindo à Diretoria-Geral a expedição de eventuais normas 

complementares visando garantir a adequação e a correta aplicação das normas 

previstas neste Ato. 

  

Art. 20. Este ato entrará em vigor após 90 (noventa) dias da sua publicação. 

  

São Paulo, 05 de outubro de 2016. 

 

GIANPAOLO POGGIO SMANIO 

Procurador-Geral de Justiça 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v.126, n.189, p.72, de 6 outubro 

de 2016. 
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Anexo II 

 

 

Diário Oficial do Estado de 23/11/2016 

I – Portarias de 18 /11/2016 

A – Subprocuradoria-Geral de Justiça Institucional: 

Designando: 

nº 13368/2016 – a partir de 21 de novembro de 2016, o membro e servidores do Ministério 

Público a seguir elencados, para, sem prejuízo de suas atribuições normais e anteriores 

designações e sem ônus para o Ministério Público, integrarem o Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho - GAT, previsto no art. 6º do Ato Normativo nº 

992/2016 – PGJ, de 05 de outubro de 2016: 

Doutor: 

Roberto de Almeida Salles, 3º Promotor de Justiça Cível de Vila Prudente - Assessor da 

Diretoria-Geral (Coordenador); 

Servidores 

Derli Siqueira, Diretora de Divisão da Área Regional da Grande São Paulo II; 

Dymaruelise Lopes Guerrero Morlino, Oficial de Promotoria I, lotada no Departamento 

de Administração. 

Gilberto Pedro Oliveira das Neves, Diretor Técnico de Divisão da Diretoria de Sistemas de 

Atividade Meio; 

Marcelo Luis Salemme Lellis, Assistente Técnico de Promotoria I – lotado na Assessoria 

Técnica de Planejamento Institucional; 

Marcia Regina Merces Massoni, Diretora Técnica de Divisão do Núcleo de Estágio; 

Maria de Fatima dos Santos Mendes, Oficial de Promotoria I, lotada no Centro de 

Recursos Humanos; 

Mario Amaral Vieira Neto, Assistente Técnico de Promotoria II – lotado na Assessoria 

Técnica de Planejamento Institucional; 

Michelino Ubaldo, Assistente Técnico de Promotoria II – lotado na Assessoria Técnica da 

Diretoria-Geral; 

Milton José Gallo Júnior, Diretor Técnico de Divisão do Controle Interno; 

Sylvio Sanchez Martins, Analista de Promotoria I – Economista, lotado no Centro de 

Finanças e Contabilidade; 

(Pt. nº 2.215/2016) 

(Republicada por necessidade de retificação - DOE de 19/11/2016) 

 

Diário Oficial do Estado de16/03/2017 

I – Portarias de 15/03/2017 

A - Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais: 

Cessando: 

nº 2714/2017 – a pedido e a partir de 07 de março de 2017, os efeitos da portaria nº 

13368/2016, na parte que designou Marcelo Luis Salemme Lellis, Assistente Técnico de 

Promotoria I, lotado na Assessoria Técnica de Planejamento Institucional, para, a partir 

de 21 de novembro de 2016, sem prejuízo de suas atribuições normais e anteriores 

designações e sem ônus para o Ministério Público, integrar o Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho - GAT, previsto no art. 6º do Ato Normativo nº 

992/2016 – PGJ, de 05 de outubro de 2016. 

(Pt. nº 27.851/17) 

Designando: 

nº 2735/2017 – a partir de 07 de março de 2017, Edson Amaral dos Reis, Assistente Técnico 

de Promotoria II, lotado na Assessoria Técnica de Planejamento Institucional, para, sem 

prejuízo de suas atribuições normais e anteriores designações e sem ônus para o 

Ministério Público, integrar o Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho - GAT, 

previsto no art. 6º do Ato Normativo nº 992/2016 – PGJ, de 05 de outubro de 2016. 

(Pt. nº 27.851/2017) 
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Anexo III, VI, VII e IX  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO, TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO, 

GESTOR DA UNIDADE, DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS ESPECIALIZAÇÕES ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICAS 

NECESSÁRIAS PARA INSERÇÃO NA MODALIDADE TELETRABALHO 
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Anexo IV 

 

FORMULÁRIO DE DESLIGAMENTO  
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Anexo V  

 

REQUISITOS DE SAÚDE 

PARA REALIZAÇÃO DO TELETRABALHO 

 
Devem ser avaliadas as seguintes características pessoais:  

1° - Capacidade de socialização, devido à possibilidade da ocorrência de isolamento social e 

profissional; 

2° - Capacidade de automotivação, devido às possíveis distrações promovidas pelo novo 

ambiente de trabalho (crianças, animais domésticos e fins); 

3° - Capacidade de autodisciplina, pois nem todos conseguem trabalhar sem supervisão direta;  

 

 O servidor deverá apresentar características adequadas a este trabalho, tais como:  

- bom nível de responsabilidade e motivação para com o trabalho; 

- habilidade para auto-organização e autonomia; 

- disciplina no cumprimento de rotinas de trabalho; 

- atenção concentrada; 

- independência em planejamento e execução do trabalho; 

- comprometimento e habilidade no gerenciamento do tempo e da organização do trabalho. 

 

As pessoas portadoras de determinadas patologias, devam ser aproveitadas na própria 

rotina da instituição. Estas patologias podem ser atestadas pelo médico assistente do 

servidor.  

 

Patologias contraindicadas:  

- pessoas que procrastinam, isto é, adiam as ações a serem executadas; 

- transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substancias psicoativas (álcool, 

sedativos, cocaína, canabinóides, alucinógenos, etc.); 

- depressão moderada e grave; 

- esquizofrenia – transtornos delirantes; 

- transtornos psicóticos; 

- quadros demenciais; 

- transtornos afetivos do bipolar; 

- transtornos persistentes do humor; 

- transtornos depressivos recorrentes; 

- episódios depressivos graves com ou sem sintomas psicóticos e  

- transtornos obsessivo-compulsivos. 
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Anexo VIII  

 

ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICAS  

NECESSÁRIAS PARA INSERÇÃO NA MODALIDADE 

TELETRABALHO 
 

 

ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

 

Quanto ao mobiliário do posto de trabalho: 

 

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho 

deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 

 

O mobiliário (bancadas, mesas, escrivaninhas) devem proporcionar ao trabalhador 

condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos:  

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 

do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;  

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e 

movimentação adequados dos segmentos corporais. 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos de conforto: 

 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

 

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da 

análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte 

ao comprimento da perna do trabalhador. 
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Equipamentos dos postos de trabalho: 

 

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados 

às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado. 

 

Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou 

mecanografia deve: 

a) ser utilizado suporte adequado para documentos que possa ser ajustado 

proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação 

frequente do pescoço e fadiga visual;  

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo vedada 

a utilização do papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 

Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de 

vídeo devem observar o seguinte: 

 

a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento 

à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos 

ângulos de visibilidade ao trabalhador; 

b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-

lo de acordo com as tarefas a serem executadas; 

c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira 

que as distâncias olho-tela, olho- teclado e olho-documento sejam aproximadamente 

iguais; 

d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 

  

Condições ambientais de trabalho: 

 

As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

 

Devem ser observados:  

 

a) níveis de ruído compatíveis com aqueles exigidos no ambiente de trabalho, ou seja, 

será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 

dB; 
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b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus 

centígrados); 

c) não haja ventilação em excesso; em termos objetivos: velocidade do ar não superior 

a 0,75m/s; 

d) não haja ressecamento exagerado do ar. Objetivamente, que a umidade relativa 

do ar não seja inferior a 40 (quarenta) por cento. 

 

Em todo o local de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, 

geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

 

A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 

 

A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar 

ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. 

 

ESPECIFICAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

 

Requisitos mínimos para realização do teletrabalho em equipamentos particulares: 

·         Internet banda larga 2Mb ou superior; 

·         Sistema Operacional Windows 7 ou superior; 

·         Windows Update atualizado; 

·         Microsoft Office 2007 ou superior;  

·         Internet Explorer 11 ou superior; 

·         Java 7.21 ou superior; 

·         SMIME; 

·         Adobe Flash player 20.0.0.235 ou superior; 

·         7ZIP para compactação de arquivos; 

·         Antivírus atualizado 

 

Para acesso ao e-SAJ, os seguintes softwares deverão ser acrescidos: 

·         Driver do certificado digital; 

·         PDF Creator; 

·         PDF Tools. 

 

Para acesso ao Guardião os seguintes softwares deverão ser acrescidos: 

·         Firefox ESR versão 38.5.2esr 

·         Java 8 Update 71 

·         Adobe Flash Player 20.0.0.235 
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Anexo X 

 

ROTEIRO TELETRABALHO 
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Anexo XI 

 

RELATÓRIO MENSAL 
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Anexo XII 

 

RELATÓRIO SEMESTRAL – GAT 
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Anexo XIII 

 
 
 
 
 
 

DO_10/04/2019 
www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/DO_Estado/2019/DO_10-04-2019.html 1/1 

 

AVISO Nº 009/2019 – SPGJPI, de 09 de abril de 2019 

 

A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, no uso de suas 

atribuições, AVISA que nos termos do disposto no Ato Normativo nº 992/2016 – PGJ, 

de 05/10/2016, com as alterações inseridas pelo Ato Normativo nº 1.069/2018 – 

PGJ, de 02/03/2018, os relatórios relativos ao teletrabalho devem ser enviados ao 

Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho – GAT dentro do prazo nele estipulado, 

sob pena de revogação da autorização, sem prejuízo de análise por parte da 

Coordenadoria Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar dos Servidores – 

CGS, para apuração de eventual falta funcional. 
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Inscrição no teletrabalho e alteração de 

informações 

1 - Inscrição 

1.1 – Estando devidamente identificado no SEI, clicar em “Iniciar Processo”: 

 

 

1.2 – Em seguida, localizar e selecionar o processo “TELETRABALHO – REQUERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO / ALTERAÇÃO”: 
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1.3 – Será aberta a tela para criação do processo. Basta apenas inserir o nome do interessado e 

o período (Ex.: Raphael Alves de Oliveira - Maio/2018 à Abril/2019) no campo “Especificação”, 

em seguida inserir o nome do interessado, unidade do interessado e o nome do gestor, no 

campo “Interessados”. Após os passos acima, clicar em “Salvar”. 

 

1.4 – O processo será criado. Clicar em “Incluir Documento”: 

 

1.5 – Localizar e selecionar o documento “TELETRABALHO – REQUERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO/ALTERAÇÃO (Formulário)”: 
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1.6 – Preencher o formulário, clicando em “Confirmar Dados” no final: 
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1.7 – Em seguida, o interessado deve assinar o formulário. Para isso, selecionar o formulário 

inserido no processo e clicar no ícone da caneta: 

 

1.8 – Na próxima tela, conferir as informações já preenchidas automaticamente, alterando 

quando necessário e preenchendo as demais, apertando “Enter” em seguida: 

 

1.9 – O documento foi assinado. 

É necessário que o gestor também assine o formulário. Caso o gestor esteja na mesma unidade 

do interessado, poderá assinar o documento logo em seguida, sem a necessidade do interessado 

encaminhar o documento para o gestor por meio do bloco de assinatura, bastando apenas 

seguir os passos já explicados acima (tópicos 1.7 e 1.8). 

Caso o gestor esteja em uma unidade diversa, o formulário de inscrição deve ser incluído em um 

bloco de assinatura, para que o gestor assine, como na Instrução de Trabalho do SEI Nº2 – 

Utilização dos blocos de assinatura (IT-SEI.002). 

1.10 - Após a devolução do bloco de assinatura, com o formulário assinado pelo gestor ou após 

a assinatura do formulário pelo gestor que está na mesma unidade, o interessado deve 

novamente entrar no processo para enviá-lo para a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar. 

Antes do envio, para fins de organização, necessária a criação de um bloco interno, para que 

o processo de inscrição seja colocado nesse “armário virtual”, uma área para facilitar as 

consultas posteriores por interessado, especialmente após a tramitação do processo para outra 

unidade (no caso o GAT), utilizando o nome “Teletrabalho – Nome do Interessado”, conforme 

a Instrução de Trabalho do SEI Nº3 – Utilização dos blocos internos (IT-SEI.003). Ressaltamos  

que é a criação do bloco interno que permite localizar, de pronto, o número do processo para 

consulta e iniciar o procedimento relativo ao relatório mensal do teletrabalho. 
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Exemplo de bloco interno criado: 

 

Esse bloco interno criado conterá apenas o processo de inscrição, uma vez que os demais 

(alteração, relatório mensal e desligamento) estarão relacionados a esse processo, 

procedimentos a ser explicado nos devidos manuais. 

Para realizar o envio, considerando que o processo já foi armazenado no bloco interno, estando 

no processo, clicar no ícone “Enviar Processo”, como demonstrado abaixo: 

 

1.11 – Na tela de envio do processo, basta apenas escolher a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar como unidade destinatária e em seguida clicar em 

“Enviar”: 

 

Pronto! O processo está na CGS para as providências cabíveis. 

O andamento do processo pode ser acompanhado a qualquer momento pelo próprio SEI. 
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2 – Alteração de informações 

2.1 – Entre na área dos blocos internos: 

 

 

2.2 - Selecione o bloco criado no processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do 

bloco): 

 

2.3 - Selecione o processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do processo): 
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2.4 – Clique no ícone “Iniciar Processo Relacionado”:

 

 

2.5 – Em seguida, localizar e selecionar o processo “TELETRABALHO – REQUERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO / ALTERAÇÃO”: 

 

 

2.6 – Será aberta a tela para criação do processo. Basta apenas inserir o nome do interessado e 

o período (Ex.: Raphael Alves de Oliveira - Maio/2018 à Abril/2019) no campo “Especificação”, 

em seguida inserir o nome do interessado, unidade do interessado e o nome do gestor, no 

campo “Interessados”. Após os passos acima, clicar em “Salvar”. 
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2.7 – Localizar e selecionar o documento “TELETRABALHO – REQUERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO/ALTERAÇÃO (Formulário)”: 
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2.8 – Preencher o formulário, com as alterações, clicando em “Confirmar Dados” no final: 
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2.9 – Em seguida, o interessado deve assinar o formulário. Para isso, selecionar o formulário 

inserido no processo e clicar no ícone da caneta: 

 

2.10 – Na próxima tela, conferir as informações já preenchidas automaticamente, alterando 

quando necessário e preenchendo as demais, apertando “Enter” em seguida: 

 

2.11 – O documento foi assinado. 

É necessário que o gestor também assine o formulário. Caso o gestor esteja na mesma unidade 

do interessado, poderá assinar o documento logo em seguida, sem a necessidade do interessado 

encaminhar o documento para o gestor por meio do bloco de assinatura, bastando apenas 

seguir os passos já explicados acima (tópicos 2.7 e 2.8). 

Caso o gestor esteja em uma unidade diversa, o formulário de inscrição deve ser incluído em um 

bloco de assinatura, para que o gestor assine, como na Instrução de Trabalho do SEI Nº2 – 

Utilização dos blocos de assinatura (IT-SEI.002). 

2.12 - Após a devolução do bloco de assinatura, com o formulário assinado pelo gestor ou após 

a assinatura do formulário pelo gestor que está na mesma unidade, o interessado deve 

novamente entrar no processo para enviá-lo para a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar. 

Para realizar o envio, estando no processo, clicar no ícone “Enviar Processo”, como demonstrado 

abaixo: 
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2.13 – Na tela de envio do processo, basta apenas escolher a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar como unidade destinatária e em seguida clicar em 

“Enviar”: 

 

Pronto! O processo está na CGS para as providências cabíveis. 

O andamento do processo pode ser acompanhado a qualquer momento pelo próprio SEI. 
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Relatórios mensais do teletrabalho 

 

1 – Entre na área dos blocos internos: 

 

2 - Selecione o bloco criado no processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do bloco): 

 

 

3 - Selecione o processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do processo): 
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4 – Clique no ícone “Iniciar Processo Relacionado”: 

 

 

5 – Será aberta a tela para selecionar o processo. Basta localizar e selecionar o processo 

“TELETRABALHO – RELATÓRIO MENSAL”: 

 

 

 

 

 

6 – Será aberta a tela para criação do processo. Basta apenas inserir o nome do interessado e o 

período (Ex.: Raphael Alves de Oliveira - Relatório de Maio) no campo “Especificação”, em 

seguida inserir o nome do interessado, unidade do interessado e o nome do gestor, no campo 

“Interessados”. Após os passos acima, clicar em “Salvar”. 
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7 – O processo será criado. Clicar em “Incluir Documento”: 

 

8 – Localizar e selecionar o documento “TELETRABALHO – RELATÓRIO MENSAL”:

 

9 – Na tela seguinte, basta apenas clicar em “Confirmar Dados”: 
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10 – Preencher o relatório, substituindo os textos em vermelho, descrevendo as tarefas diárias 

realizadas e clicando em “Assinar” no final (se necessário, é possível clicar em “Salvar”, para 

posterior assinatura): 

 

11 – Caso seja necessário apenas assinar um relatório já salvo, o interessado deve selecionar o 

relatório inserido no processo e clicar no ícone da caneta: 

 

 

 

Alterar modelos, preenchendo 

com o nome do servidor, 

matrícula e mês do relatório. 

Descrever as tarefas 

diárias realizadas 

Alterar modelo, preenchendo com 

apenas “atende” ou “não atende” 
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12 – Na próxima tela, conferir as informações já preenchidas automaticamente, alterando 

quando necessário e preenchendo as demais, apertando “Enter” em seguida: 

 

13 – O documento foi assinado. 

É necessário que o gestor também assine o relatório. Caso o gestor esteja na mesma unidade 

do interessado, poderá assinar o documento logo em seguida, sem a necessidade do interessado 

encaminhar o documento para o gestor por meio do bloco de assinatura, bastando apenas 

seguir os passos para assinatura já explicados acima. 

Caso o gestor esteja em uma unidade diversa, o relatório deve ser incluído em um bloco de 

assinatura, para que o gestor assine, como na Instrução de Trabalho do SEI Nº2 – Utilização dos 

blocos de assinatura (IT-SEI.002). 

14 - Após a devolução do bloco de assinatura, com o relatório assinado pelo gestor ou após a 

assinatura do relatório pelo gestor que está na mesma unidade, o interessado deve novamente 

entrar no processo para enviá-lo para a CGS – Coordenadoria-Geral de Acompanhamento e 

Supervisão Disciplinar. 

Para realizar o envio, estando no processo, clicar no ícone “Enviar Processo”, como demonstrado 

abaixo: 
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15 – Na tela de envio do processo, basta apenas escolher a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar como unidade destinatária e em seguida clicar em 

“Enviar”: 

 

Pronto! O processo está na CGS para as providências cabíveis. 

O andamento do processo pode ser acompanhado a qualquer momento pelo próprio SEI. 

  

 

 

 

TELETRABALHO – RELATÓRIO MENSAL 
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Relatórios semestrais do teletrabalho - GAT 

 

1 – Estando devidamente identificado no SEI, clicar em “Iniciar Processo”: 

 

 

2 – Em seguida, localizar e selecionar o processo “TELETRABALHO – RELATÓRIO SEMESTRAL 

GAT”: 
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3 – Será aberta a tela para criação do processo. Basta apenas inserir o nome da unidade e o 

período (por exemplo, CGE - 1°Semestre/2018) no campo “Especificação”, em seguida inserir a 

unidade do interessado e o nome do gestor, no campo “Interessados”. Após os passos acima, 

clicar em “Salvar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – O processo será criado. Clicar em “Incluir Documento”: 

 

5 – Localizar e selecionar o documento “TELETRABALHO – RELATÓRIO SEMESTRAL GAT”: 
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6 – Na tela seguinte, basta apenas clicar em “Confirmar Dados”: 
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7 – Preencher os dados requeridos no documento, alterando os modelos em vermelho, com o 

nome do gestor, período (semestre e ano), a tabela descrevendo os nomes e os respectivos 

cargos dos servidores que realizam teletrabalho na unidade, assim como a descrição das 

“dificuldades observadas” e os “resultados observados”. Por fim clique em “Assinar” (se 

necessário, é possível clicar em “Salvar”, para posterior assinatura): 
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8 - Caso seja necessário apenas assinar um relatório já salvo, o interessado deve selecionar o 

relatório inserido no processo e clicar no ícone da caneta: 

 

9 – Na próxima tela, conferir as informações já preenchidas automaticamente, alterando 

quando necessário e preenchendo as demais, apertando “Enter” em seguida: 

 

10 – O documento foi assinado. 

Antes do envio, para fins de organização, sugere-se a criação de um bloco interno, para que 

todos os processos referentes às entregas dos relatórios semestrais da unidade sejam colocados 

nesse “armário virtual”, uma área para facilitar as consultas posteriores por período, 

especialmente após a tramitação do processo para outra unidade (no caso o GAT), utilizando o 

nome “TELETRABALHO – RELATÓRIO SEMESTRAL”, conforme a Instrução de Trabalho do SEI 

Nº3 – Utilização dos blocos internos (IT-SEI.003). 

 

 

Recomenda-se, ainda, inserir anotações acerca do período de referência do Relatório 

Semestral (por exemplo, 1º SEMESTRE/2018), para cada processo constante no bloco. 
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Para realizar o envio, considerando que o processo já foi armazenado em algum bloco 

interno, estando no processo, clicar no ícone “Enviar Processo”, como demonstrado 

abaixo: 

 

10 – Na tela de envio do processo, basta apenas escolher o GAT – Grupo de 

Acompanhamento do Teletrabalho como unidade destinatária e em seguida clicar em 

“Enviar”:  

 

Pronto! O processo está no GAT para as providências cabíveis. 

O andamento do processo também pode ser acompanhado a qualquer momento pelo próprio 

SEI (Opção “Consultar Andamento”). 
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Desligamento do teletrabalho 

1 – Entre na área dos blocos internos: 

 

2 - Selecione o bloco criado no processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do 

bloco): 

 

 

3 - Selecione o processo de inscrição no teletrabalho (clicar no número do processo): 
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4 – Clique no ícone “Iniciar Processo Relacionado”: 

 

5 – Será aberta a tela para selecionar o processo. Basta localizar e selecionar o processo 

“TELETRABALHO – RELATÓRIO MENSAL”: 

 

6 – Na tela seguinte, preencher com o nome do interessado no campo “Especificação” e localizar 

e selecionar o nome do interessado, unidade do interessado e nome do gestor no campo 

“Interessados”. Em seguida, clicar em “Salvar”: 
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7 – Será aberta a tela do processo criado. Clicar em “Incluir Documento”: 

 

8 – Selecionar a opção “TELETRABALHO – REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO (Formulário):
 

 

 

 

 

9 – Preencher as informações do formulário e clicar em “Confirmar Dados”: 
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10 – Em seguida, o interessado deve assinar o formulário. Para isso, selecionar o formulário 

inserido no processo e clicar no ícone da caneta: 

 

11 – Na próxima tela, conferir as informações já preenchidas automaticamente, alterando 

quando necessário e preenchendo as demais, apertando “Enter” em seguida: 

 

12 – O documento foi assinado. 

É necessário que o gestor também assine o formulário. Caso o gestor esteja na mesma unidade 

do interessado, poderá assinar o documento logo em seguida, sem a necessidade do interessado 

encaminhar o documento para o gestor por meio do bloco de assinatura, bastando apenas 

seguir os passos já explicados acima. 

Caso o gestor esteja em uma unidade diversa, o formulário de inscrição deve ser incluído em um 

bloco de assinatura, para que o gestor assine, como na Instrução de Trabalho do SEI Nº2 – 

Utilização dos blocos de assinatura (IT-SEI.002). 

13 - Após a devolução do bloco de assinatura, com o formulário assinado pelo gestor ou após a 

assinatura do formulário pelo gestor que está na mesma unidade, o interessado deve 

novamente entrar no processo para enviá-lo para a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar. 

Para realizar o envio, estando no processo, clicar no ícone “Enviar Processo”, como demonstrado 

abaixo: 
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14 – Na tela de envio do processo, basta apenas escolher a CGS – Coordenadoria-Geral de 

Acompanhamento e Supervisão Disciplinar como unidade destinatária e em seguida clicar em 

“Enviar”: 

 

Pronto! O processo está na CGS para as providências cabíveis. 

O andamento do processo pode ser acompanhado a qualquer momento pelo próprio SEI. 
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IT-SEI.002 - Utilização dos blocos de assinatura 

 

1. OBJETIVO: 

Demonstrar os procedimentos para utilização dos blocos de assinatura no sistema SEI. 

 

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: 

MANUAL DE DOCUMENTOS E REGISTROS, disponível no portal do Ministério Público de 

São Paulo em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Centro_de_Gestao_Estrategica, conforme 

Art. 9º, inc. I, alínea “b”, do Ato Normativo nº 1.000/16-PGJ, de 09/12/2016. 

 

3. PROCEDIMENTOS: 

 

3.1 Criação e disponibilização de bloco de assinatura 

 

3.1.1 Acesse o SEI por meio do endereço eletrônico https://wwwj.mpsp.mp.br/sei, 

utilizando o navegador Google Chrome. 

 

3.1.2 Digite o usuário e a senha para o acesso, os mesmos utilizados para acessar os 

sistemas do MPSP: 

 

 

  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Centro_de_Gestao_Estrategica
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei
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3.1.3 Clique no botão “Blocos de Assinatura”: 

 

 
 

 

 

3.1.4 Caso o bloco ainda não exista, clicar em “Novo”: 

 

3.1.5 Escreva uma descrição, localize e selecione as unidades para disponibilização e 

em seguida clicar em “Salvar”, como no exemplo: 

 

3.1.6 Em seguida, será aberta a tela inicial do bloco de assinatura, com o novo bloco 

criado: 
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3.1.7 Para incluir documentos no bloco de assinatura criado, basta sair da área dos 

blocos de assinatura, entrar no processo com o(s) documento(s) desejados e em 

seguida clicar em “Incluir em Bloco de Assinatura”: 

 

 

3.1.8 Na próxima tela, escolher o bloco desejado, no exemplo, o bloco “Teletrabalho”, 

clicando em “Incluir” na sequência: 

 

 

 

3.1.9 Na mesma tela também é possível incluir mais documentos no bloco, se o caso, 

bastando selecionar todos os documentos desejados do mesmo processo: 

 

 

3.1.10 Os documentos foram incluídos no bloco. 

Quando o bloco estiver com todos os documentos necessários para a coleta das 

assinaturas, basta clicar novamente no botão “Blocos de Assinatura” (tópico 3.1.3) e, ao 

localizar o bloco que será disponibilizado, clicar no ícone “Disponibilizar Bloco”: 

 

3.1.11 O estado do bloco será alterado para “Disponibilizado”. 

Assim, basta aguardar a devolução do bloco com os documentos assinados. 
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3.2 Recebimento, assinatura de documentos e devolução do bloco de assinatura 

 

3.2.1 Acesse o SEI por meio do endereço eletrônico https://wwwj.mpsp.mp.br/sei, 

utilizando o navegador Google Chrome. 

 

3.2.2 Digite o usuário e a senha para o acesso, os mesmos utilizados para acessar os 

sistemas do MPSP: 

 

 

 

3.2.3 Clique no botão “Blocos de Assinatura”: 

 

 
 

3.2.4 Ao entrar na área dos blocos de assinatura, estarão disponíveis 3 ações para cada 

bloco: 

a. Assinar documentos do Bloco ( ); 

Clique neste botão caso queira assinar todos os documentos do bloco de 

assinatura sem visualizá-los. Esta funcionalidade é adequada para textos padronizados, 

que não requerem visualização. 

 

b. Processos/Documentos do Bloco ( ); 

Clique neste botão para visualizar todos os documentos disponibilizados para 

assinatura, bem como os respectivos processos a que pertencem (vide item 3.2.5). 

 

c. Retornar Bloco ( ). 

Após assinar os documentos do bloco, clique neste botão para retornar os 

documentos assinados à unidade que os disponibilizou (Geradora: “CAEX_SETEC”, no 

exemplo seguinte). 

 

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei
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3.2.5 Ao clicar no botão Processos/Documentos do Bloco ( ) surgirá a tela seguinte: 

 

 

 

a. Para visualizar todo o conteúdo do processo, inclusive o(s) documento(s) 

disponibilizado(s) para assinatura, clique nos links com os números dos processos 

constantes na coluna “Processo”. 

b. Para visualizar o documento disponibilizado para assinatura, clique nos links 

com os números dos documentos constantes na coluna “Documento”. 

c. Para assinar um documento de cada vez, clique no botão Assinar documento 

( ); 

d. Caso queira fazer alguma observação sobre o documento disponibilizado 

para assinatura, clique no botão Anotações ( ), digite as observações e clique em 

salvar. 

 

  

 

 

 

 
 

b.  c. e d.  
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e. Para assinar todos os documentos simultaneamente, clique na caixa de 

seleção ( ) e, após, clique no botão assinar. 

 

OBS: Em todos os casos, ao assinar um documento será apresentada a tela 

abaixo. Selecione o cargo, digite sua senha e pressione a tecla “Enter” de seu teclado. 

 

3.2.6. IMPORTANTE! Ao finalizar as assinaturas ou após incluir as observações para 

eventuais retificações, não se esqueça de clicar no botão Retornar Bloco ( ) para que 

a unidade que encaminhou o(s) documento(s) para assinatura(s) possa dar 

continuidade ao fluxo do processo/ documento. 

 

 

3.2.7. Quando o bloco é devolvido, o estado do processo muda para “Retornado”, para 

a área que disponibilizou o bloco: 

 

 

  

MPSP 
Ministér io Públ ico do Estado de São Paulo  

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
Utilização dos blocos de assinatura – Sistema Eletrônico de Informações 

Nº: IT-SEI.002 

Revisão: 01 

Página: 1 de 1 
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IT-SEI.003 - Utilização dos blocos internos 

 

1. OBJETIVO: 

Demonstrar os procedimentos para utilização dos blocos internos no sistema SEI. 

 

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: 

MANUAL DE DOCUMENTOS E REGISTROS, disponível no portal do Ministério Público de 

São Paulo em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Centro_de_Gestao_Estrategica, conforme 

Art. 9º, inc. I, alínea “b”, do Ato Normativo nº 1.000/16-PGJ, de 09/12/2016. 

 

3. PROCEDIMENTOS: 

 

3.1 Acesse o SEI por meio do endereço eletrônico https://wwwj.mpsp.mp.br/sei, 

utilizando o navegador Google Chrome. 

 

3.2 Digite o usuário e a senha para o acesso, os mesmos utilizados para acessar os 

sistemas do MPSP: 

 

 

  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Centro_de_Gestao_Estrategica
https://wwwj.mpsp.mp.br/sei


MPSP – Manual de Orientação do Teletrabalho Pág. 69 de 70 

 

3.3 Para a criação do bloco interno (“armário virtual” para agrupar processos 

semelhantes, facilitando a consulta após o trâmite para outras unidades ou conclusões), 

clicar no botão “Blocos Internos”: 

 

 

 

 

3.4 Na tela seguinte, clicar no botão “Novo”: 

 
3.5 Após, basta escolher um nome para o bloco interno e clicar em “Salvar”, como no 

exemplo: 

 
3.6 O bloco interno foi criado: 
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3.7 Para adicionar um ou mais processos em um bloco interno criado, basta, na tela 

inicial do SEI, localizá-los, marcá-los e em seguida clicar no ícone “Incluir em Bloco”: 

 

 
 

3.8 Por fim, basta localizar o bloco interno desejado, selecioná-lo e clicar em “Escolher 

este Bloco”: 

 

 
O bloco interno está criado e os processos desejados já estão dentro dele. É possível 

incluir e remover processos do bloco interno a qualquer momento, bem como excluí-lo, 

se o caso. Também é possível incluir anotações para cada processo do bloco: 

 
 


