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REQUERIMENTO – PADRÃO TELETRABALHO ORDINÁRIO

AUTORIDADE A QUE É DIRIGIDO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REQUERENTE MATRICULA

ENDEREÇO CEP

E-MAIL TELEFONE

ÓRGÃO LOTAÇÃO

CARGO OU FUNÇÃO

OBJETO DO REQUERIMENTO

BASE LEGAL
Capítulo III, Seção II, art. 16, da RESOL-GP - 992020.
OBSERVAÇÕES INICIAIS:

Em caso de mudança de domicílio com a inclusão no regime de teletrabalho, informar o novo endereço abaixo:

Em caso de participação anterior no regime de teletrabalho, informar os seguintes dados:
Processo de Concessão: Decisão GP nº

Processo de Renovação: Decisão GP nº

DECLARAÇÕES:

       Possuo os conhecimentos, as habilidades e as aptidões necessárias para o desempenho das atividades
descritas no Plano de Trabalho, em anexo.

          Não incido em nenhuma das vedações previstas no art. 12, da RESOL-GP - 992020. 

          Disponho, as minhas expensas, das estruturas físicas e tecnológicas necessárias e adequadas à realização
do teletrabalho, mediante o uso de equipamentos ergonômicos, conforme previsto nos arts. 26 e 28, da RESOL-
GP - 992020. 

         Estou plenamente ciente de todos os deveres do servidor incluído no regime de teletrabalho, previstos no art.
31, da RESOL-GP - 992020.

PRIORIDADES*:

Me enquadro na seguinte situação de prioridade, prevista no art. 11, da RESOL-GP - 992020:

          Com deficiência ou capacidade laboral limitada por motivo de doença;

          Tenho filho, cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência;

          Gestante e lactante;
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          Demonstro comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo e de organização;

          Em gozo de licença para acompanhamento de cônjuge;

          Possuo cônjuge ou companheiro residente em outro município que não seja contíguo ou conurbado ao da
sede da unidade de lotação;

          Maior tempo de serviço na unidade de lotação em que será realizado o teletrabalho;

          Trabalho exclusivamente com processos eletrônicos;

           Sou o mais idoso na minha unidade de trabalho.

*anexar documentos comprobatórios da prioridade alegada.

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DA UNIDADE:

          DE ACORDO.

______________________________________________

(Assinatura com carimbo)

CONCORDO  COM  OS  TERMOS  E  AS  CONDIÇÕES  ESTABELECIDOS  NA  RESOL-GP  -  992020  E,  FACE  AO(S)
DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO, SOLICITO O DEFERIMENTO DO
PRESENTE PEDIDO.

SÃO LUÍS (MA),  ______ DE __________________ DE ______.

_______________________________________________
ASSINATURA
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