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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
 

DESPACHO

Processo Sei n.0003736-51.2018.4.01.8012 
Interessado: Saulo Elisangelo Schmidt   
Assunto: Teletrabalho
 
 
 
 
 

I - Considerando o Parecer Selep n.7459469, bem como as informações
n.7454230 7455498 7457651 7457651 7458560, que subsidiaram a avaliação dos critérios para concessão
de Teletrabalho realizada pelo Nucre, informo que o servidor SAULO ELISANGELO SCHMIDT,
Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível Superior, Classe "B", Padrão 08, lotado no Gabinete do Juiz
Federal Substituto/GAJUS da Subseção Judiciária de Vilhena/RO, está apto a laborar em regime de
teletrabalho, nos termos do art.7º da Resolução Presi n. 6323305 condicionado a:

 
a) Decisão do Diretor da Subseção de Vilhena/RO resumindo todo o procedimento e

determinando a emissão de Portaria de autorização do teletrabalho (modelo 6535712*);
b) Portaria de autorização do teletrabalho expedida pelo Diretor da Subseção na

conformidade do art.26 da Portaria SJRO-Diref n.6419475 (modelo 6535714);
c) Destinação do Autos à Secap para os registros cadastrais da autorização de

teletrabalho.
 
II - Uma vez  aprovado o teletrabalho ao servidor identificado no item I, decorrido o

prazo de 6 (seis) meses da referida aprovação, a sua chefia imediata deverá encaminhar ao Nucre
o Relatório Semestral de Resultados do Teletrabalho, utilizando o anexo IV da Resolução Presi n.
6323305.

 

 
Waldirney Guimarães de Rezende

Diretor do Nucre
Portaria de Delegação 216/2017 (4056619)

nucre.ro@trf1.jus.br 
Justiça Federal - RO 
Fone (69) 3211-2466

 
 
 
 
 
 
 
* No modelo,
onde está:
"Diante do exposto, AUTORIZO o servidor a laborar em regime de TELETRABALHO inicialmente pelo prazo de 12 meses, a contar da presente data."
substitua por:
"Diante do exposto, EMITA-SE a Portaria de autorização de TELETRABALHO inicialmente pelo prazo de 12 meses, a contar da presente data."
 
Bem como, deve-se fazer a adaptação ao caso concreto no que concerne à situação funcional da servidora em comparação ao servidor do modelo sugerido.
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Documento assinado eletronicamente por Waldirney Guimaraes de Rezende, Diretor(a) de Núcleo,
em 09/01/2019, às 15:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
7459528 e o código CRC 802277A3.
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