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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 10427398

O requerimento encontra-se instruído com os documentos e as informações pertinentes 
ao presente feito nos termos da Resolução Presi/TRF1 6323305/2018. Com as informações prestadas pela
Secap/Pa e sanadas as pendências apontadas pela Selep/PA, nos termos da manifestação do NUCRE,
reputo presente as condições para a aprovação formal (art. 6º) da participação do servidor Júnior Sá
Rocha no teletrabalho.

A informação da Secap chama atenção apenas o exercício da função de oficial de
gabinete pelo requerente, o que, a priori, poderia caracterizar titular de chefia, em função da Portaria Presi
600-284/2007. Porém, a Resolução Presi/TRF1 26, de 13/08/2015 (0990577), confere natureza de
assessoramento específico, sendo considerado cargo de chefia apenas para fins de substituição, não se
enquadrando no rol das vedações (art 7º).

Desse modo, autorizo o servidor Júnior Sá Rocha a realizar suas atribuições em regime
de teletrabalho pelo período de 01/07/2020 a 31/12/2020. Contudo, condiciono o início efetivo do
teletrabalho após o seguinte:

1. o fornecimento do programa VPN que viabilizará o acesso remoto pretendido,
conforme procedimento indicado pelo Nutec/PA (10408867);

2. juntada do respectivo termo de responsabilidade devidamente preenchido e
assinado;

3. termo elaborado pela unidade indicando de forma exata a data do início do
teletrabalho para fins de registro pela Secap/PA;

4. atualização do período avaliativo constante no plano de trabalho aprovado pela
unidade, se for o caso.

 
Expeça-se a respectiva portaria.
Ciência ao servidor e ao gestor da unidade.
Publique-se.
 
 

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
23/06/2020, às 08:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10427398 e o código CRC A82CCC05.
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