
 
 
 

 

PORTARIA CTA N. 41, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
 

Dispõe sobre a implementação do regime 
permanente de teletrabalho na Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 
FAPESP. 

 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no artigo 7º da Portaria PR n. 51, de 3 de fevereiro de 2021, e 
considerando o quanto deliberado pelo Conselho Técnico-Administrativo em reunião realizada 
em 16 de novembro de 2021 e com alterações aprovadas ad referendum do CTA em 25 de 
novembro de 2021, edita a seguinte Portaria. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º  Ficam definidas as normas para implementação do regime permanente de teletrabalho, 
nos termos e condições estabelecidos na Portaria PR n. 51, de 3 de fevereiro de 2021, e no 
Capítulo II-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, observadas as regras específicas desta 
Portaria e seus Anexos III e VI, que correspondem respectivamente ao Termo de Adesão do(a) 
Empregado(a) Elegível ao Regime de Teletrabalho e ao Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho. 
§ 1º  Para os fins desta Portaria, entende-se por teletrabalho aquele realizado pelo empregado 
fora das dependências físicas da Unidade Elegível à qual esteja vinculado, mediante o uso de 
tecnologias de informação e comunicação. 
§ 2º  Não se enquadram no conceito de teletrabalho as atividades que, por sua própria natureza, 
constituem trabalho externo. 
§ 3º  O regime de teletrabalho não pode prejudicar o atendimento à FAPESP e ao público, bem 
como às demais atividades para as quais a presença física na Unidade Elegível seja necessária. 
 
Art. 2º  Todos os empregados que detenham as aptidões elencadas no art. 9º, da Portaria PR n. 
51/2021, são elegíveis para postular adesão ao regime de teletrabalho, exceto aquele que: 
I - tenha sofrido sanções previstas no Código de Ética e Regulamento de Pessoal da FAPESP, no 
momento do pedido e nos 5 (cinco) anos anteriores à adesão; 
II - tenha contra si medida cautelar em processo administrativo disciplinar; 
III - tenha desempenho insatisfatório na última avaliação periódica realizada;  
IV - esteja em período de experiência; e/ou 
V - exerça atribuições cuja natureza impeça seu desempenho remotamente. 
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Art. 39 O pedido de adesão ao regime de teletrabalho, subscrito pelo empregado e pelo superior
imediato, será dirigido ao gestor da Unidade Elegível à qualo empregado é vinculado, que poderá
ndeferi-lo se:

não preenchidos os requisitos de elegibilidade do empregado ou da Unidade; e/ou
11 - circunstâncias fáticas indicarem ser inviável o exercício das atribuições do emprego fora da
sede da Unidade Elegível.

Art. 4Q Estagiários ejovens aprendizes não são elegíveis ao teletrabalho permanente

Art. 5g A inclusão do empregado da FAPESP em regime de teletrabalho será feita mediante
Termo de Adesão, observado o disposto no art. 11, da Portaria PR n. 51/2021, formalizado por
aditivo ao contrato de trabalho, no qual constarão as diretrizes previstas nesta Portaria e no
plano de trabalho apresentado em conjunto com o superior imediato e com o gestor da Unidade
Elegível, e:

a periodicidade mínima de comparecimento presencial na Unidade Elegível, nos termos do art
10, da Portaria PR n. 51/2021;
11 - os sistemas de tecnologia de informação a serem utilizados;
111 - as tarefas pactuadas, inclusive se houver disposição específica quanto a determinadas
atividades externas inerentes ao emprego;
IV- as formas de verificação de cumprimento das atribuições próprias do emprego e de eventuais
ausências no regime de teletrabalho;
V - o meio pelo qual serão comunicados incidentes relacionados ao teletrabalho, sejam relativos
aos sistemas de informação utilizados, sejam relativos a situações pessoais que inviabilizem ou
atrasem o cumprimento de determinada tarefa; e
VI - declaração de que a estrutura disponibilizada para a execução das atribuições funcionais é
adequada.
$ 1g O Gestor da Unidade Elegível poderá alterar:
1- as condições e tarefas pactuadas no plano de trabalho, durante a sua vigência; e
11 - a periodicidade a que se refere o inciso l do "caput'', caso haja conveniência à elaboração de
escalas que atendam ao interesse público de maneira mais satisfatória.
$ 2e O período presencial estipulado no Formulário de Escala Semanal de Trabalho poderá ser
realizado em sala ou com equipamentos de uso compartilhado.

CAPITULOll
DO REGIME DE TELETRABALHO

Seçãol
Unidades Elegíveis elnelegíveis

Art. 69 As Unidades Elegíveis ao regime permanente de teletrabalho para o desempenho de suas
atividades, tendo por referência o art. 3e da Portaria PR n. 51/2021, estão definidas no Anexo l.
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Parágrafo único. As Unidades Inelegíveis para o regime permanente de teletrabalho estão
elencadas no Anexo 11, cujos empregados seguirão as regras do trabalho presencial, inclusive
quanto ao Regulamento de Ponto e Frequência da FAPESP

Art. 7e Compete aos Gestores de Unidades Elegíveis, com a supervisão e padronização da
Gerência de Recursos Humanos, nos termos do art. 4e da Portaria PR n. 51/2021, pactuar o plano
de trabalho com os empregados e coordenar a execução do teletrabalho em sua unidade, o qual
será de adesão facultativa, não implicando alteração de Unidade de vínculo do empregado e não
constituindo direito adquirido.
Parágrafo único. Caberá ao Gestor de cada Unidade Elegível acompanhar o percentual de
empregados que exercerão suas atividades em regime de teletrabalho, considerando as
necessidades e peculiaridades do serviço.

Art. 8P Os efeitos jurídicos do trabalho realizado de forma remota, em regime de teletrabalho,
equiparam-se àqueles decorrentes do trabalho presencial, ressalvados aqueles expressamente
descritos nesta Portaria

Seção ll
Empregados em Teletrabalho

Art. 9g Os empregados permanentes que exercerem mais de 50%(cinquenta por cento) de sua
atividade semanal em regime de teletrabalho, conforme escalas definidas nos incisos l ou 11, art.
19, estão submetidos às seguintes regras específicas
1- não serão submetidos à controle de jornada por ponto ou qualquer outro meio equivalente;
11 - não participarão do banco de horas;
111 - não serão remunerados por horas excedentes;
IV-terão sua atividade fiscalizada pela presteza e qualidade nas respostas às demandas
solicitadas; e
V - apresentarão mensalmente o Termo de Acompanhamento das Atividades, em consonância
com o Plano de Trabalho pactuado.
Parágrafo único. As regras específicas definidas nos incisos l a V deste artigo serão eficazes
nclusive nos dias de atividade presencial.

Art. lO. Os empregados permanentes que exercerem menos de 50% (cinquenta por cento) de
sua atividade semanal em teletrabalho, conforme escalas definidas nos incisos 111 ou IV. art. 19.
estão submetidos às seguintes regras específicas:

serão submetidos ao controle de jornada pelo regime de ponto, durante a atividade presencial
e remota, na forma estabelecida pela Gerência de Recursos Humanos;
11 - participarão do banco de horas, observadas as condições estabelecidas no Regulamento de
Ponto e Frequência da FAPESP;

V
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111 - somente poderão cumprir hora extra ou executar atividade em período noturno, durante a
atividade remota, com prévia e fundamentada autorização do superior imediato, limitado a 2
horas diárias; e
IV - estão dispensados da apresentação do Termo de Acompanhamento das Atividades.

Art. ll. Independentemente do percentual em teletrabalho, os empregados permanentes
designados para funções de confiança ou emprego em comissão e os empregados comissionados
não estão sujeitos ao controle de jornada e deverão apresentar mensalmente o Termo de
Acompanhamento das Atividades.
Parágrafo único. Os empregados elencados no "caput" que não estiverem em regime de
teletrabalho deverão apresentar mensalmente o Formulário de Registro de Frequência, nos
termos da Portaria PR n. 31, de 21 de janeiro de 2020.

Art. 12. A mudança na escala de trabalho que impacta na alteração do percentual de teletrabalho
deverá ser aplicada somente a partir do décimo sexto dia do mês subsequente, em virtude do
fechamento da folha de pagamento pela Gerência de Recursos Humanos.

Art. 13. Os empregados em regime de teletrabalho, em qualquer de suas hipóteses, receberão
integralmente as verbas referentes à alimentação e refeição, inclusive para os dias de trabalho à
distância.
Parágrafo único. As verbas referentes ao vale-transporte serão devidas proporcionalmente aos
dias de trabalho presencial.

Art. 14. É vedada a realização de reuniões ou atividades similares, presenciais ou telepresenciais,
em dias não úteis ou fora do horário de expediente, período das 7:00 às 18:00 horas, devendo
ser observado o intervalo para refeição.
Parágrafo único. No acesso ao Sistema "Documentos Digitais", bem como a vários outros
sistemas da FAPESP disponíveis na web ou via VPN(Virtual Private Network), que se encontram
disponíveis 24 horas para acesso remoto, inclusive de dispositivo móvel, o horário da prática do
ato não será levado em consideração para fins de horas extraordinárias, haja vista a ausência de
controle e fiscalização de jornada de trabalho por tais sistemas.

CAPITULOlll
DEVERES EM REGIME DE TELETRABALHO

Seçãol
Deveres do Empregado

Art. 15. O empregado da FAPESP elegível para o regime de teletrabalho deverá:
1 - estar disponível para comparecimento à Unidade sempre que necessário, desde que
informado com pelo menos 24 horas de antecedência, excetuados casos de urgência definidos
pelo superior ou gestor da unidade; l....r

rw.fapesp.br
Rua Pio XI, 1500 Alto da t.opa

05468-901 Sào Pouco / SP
Fode: + 55 }1 3838-4000



R)aPESP @

11 - desempenhar suas tarefas com infraestrutura física e tecnológica compatíveis com o trabalho
realizado;
111 - propiciar aos seus superiores hierárquicos acesso aos trabalhos realizados;
IV - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância às normas
de segurança da informação, adotando as cautelas necessárias;
V - indicar os meios de comunicação, permanentemente atualizados e ativos, inclusive número
de telefone, para contato durante o horário de trabalhos
VI - manter atualizados os sistemas e softwares institucionais instalados nos equipamentos de
trabalho;
Vll- responsabilizar-se pela custódia e devolução dos processos e demais documentos retirados
das dependências do órgão, sempre mediante registro de carga;
Vlll - zelar pela realização de seu trabalho em produtividade compatível com a carga horária a
que se encontrava anteriormente submetido, bem como pela realização dos intervalos de
refeição e descanso nos horários que melhor entender convenientes, respeitados os
compromissos profissionais que eventualmente tenham horário marcado, como reuniões
virtuais, calls, etc.); e
IX - entregar, para as hipóteses exigidas, o Termo de Acompanhamento das Atividades
devidamente preenchido e assinado no prazo fixado pelo superior imediato.
$ 1g Ao aderir ao regime de teletrabalho, o empregado da FAPESP deverá atender a estes
deveres, sob pena de retorno à atividade presencial de forma integra
$ 2g Persiste a responsabilidade do empregado da FAPESP em cumprir tempestivamente as
tarefas, as metas e os prazos devidos, ainda que os softwares de acompanhamento processual
estejam temporariamente indisponíveis para acesso remoto ou apresentarem intercorrências
técnicas, hipóteses nas quais o trabalho poderá ser executado presencialmente.

Art. ].6. Compete exclusivamente ao empregado da FAPESP em regime de teletrabalho
providenciar infraestrutura física e tecnológica necessárias à realização das atribuições de seu
emprego fora da sede de exercício, inclusive para realização de reuniões e audiências virtuais.
$ 1P Os equipamentos e instalações de que trata o "caput" devem permitir o tráfego de
informações de maneira segura e tempestiva, vedado o ressarcimento, indenização ou
reembolso das despesas decorrentes dessa modalidade de trabalho.
$ 29 Excepcionalmente e de modojustificado, mediante pedido do superior imediato, a Diretoria
Administrativa poderá autorizar a cessão de equipamento de informática necessário para o
cumprimento das atividades, ficando o empregado responsável pela guarda e conservação do
património, conforme Termo de Responsabilidade.
$ 3g Importâncias decorrentes de danos e prejuízos causados pelo empregado ao equipamento
de informática de propriedade da FAPESP são passíveis de dedução por ocasião do pagamento
dos valores de remuneração ou da rescisão do contrato de trabalho, nos termos do Regulamento
de Pessoal da FAPESP.

Art. 17. O empregado da FAPESP em regime de teletrabalho deverá cumprir pessoalmente as
atribuições de seu emprego, sendo vedada a utilização de terceiros, empregados ou não. .p..
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Seção ll
Deveresdo Gestor

Art. 18. O Gestor da Unidade Elegível, sob coordenação geral da Gerência de Recursos Humanos.
deverá:

1 - acompanhar a adaptação, produtividade e qualidade do trabalho desempenhado por parte
dos empregados de sua respectiva Unidade que aderirem ao regime de teletrabalho;
11 - fiscalizar o cumprimento dos deveres e]encados no artigo ].5 desta Portaria, bem assim
daqueles que constarem no Termo de Adesão e em outros instrumentos normativos aplicáveisl
111 - reportar, sempre que solicitado, o andamento do teletrabalho na Unidade ao Conselho
Técnico-Administrativo ;
IV - encaminhar o Termo de Acompanhamento das Atividades devidamente preenchido e
assinado à Gerência de Recursos Humanos até o dia 15(quinze) de cada mês; e
V - garantir a presença mínima de empregados em cada Unidade, conforme sua lotação

CAPhULO IV
EXECUÇÃO DO TELETRABALHO

Seçãol
Da Fixação da Escala

Art. 19. Os empregados em regime de teletrabalho deverão cumprir uma das seguintes escalas
semanais de trabalho

4 (quatro) dias de trabalho à distância e l(um) dia de trabalho presencial;
11 - 3(três) dias de trabalho à distância e 2(dois) dias de trabalho presencial;
111 - 2(dois) dias de trabalho à distância e 3(três) dias de trabalho presencial; ou
IV- l(um) dia de trabalho à distância e 4(quatro) dias de trabalho presencial
Parágrafo único. Nos dias em que o gestor da Unidade estiver em teletrabalho, o seu substituto
deverá cumprir a jornada de trabalho de forma presencial.

Art. 20. O empregado deve observar a escala semanal definida pelo superior imediato para
comparecimento presencial a fim de garantir a presença mínima de empregados em cada
Unidade, conforme sua lotação.

Art. 21. A escala semanal definida pelo superior imediato não obsta que seja exigido do
empregado o comparecimento ao local de lotação para execução de outras atividades que exijam
sua presença, a fim de garantir a continuidade do serviço público.

Art. 22. A escala semanal de comparecimento presencial à sua unidade de lotação corresponde
ao número de dias de trabalho à distância e ao número de dias de trabalho presencial, fixados
em formulário próprio subscrito pelo empregado, superior imediato e gestor da Unidade.

P
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Art. 23. Poderá haver a alternância dos dias da semana que compõem a escala de trabalho.
garantindo assim maior efetividade na integração e troca de informações necessárias entre os
membros das equipes.

Seçãoll
Do Plano de Trabalho

Art. 24. O Plano de Trabalho, apresentado uma única vez, deve conter as atividades passíveis de
serem objetivamente mensuradas, bem como as demais condições específicas a que se
submeterá o empregado, incluindo o estabelecimento do regime de assiduidade

Art. 25. O Plano de Trabalho apresentado pelo empregado e seu respectivo superior imediato
com o aceite do Gestor da Unidade Elegível, conterá

a qualificação do empregado e da unidade;
11 - a descrição das atividades a serem desenvolvidas;
11 - o detalhamento dos equipamentos e serviços necessários para a execução das atívidades;
IV - as orientações sobre ergonomia no ambiente de trabalho remoto;
V - o responsável pelo acompanhamento e controle do cumprimento das metas ou da conexão
diária; e

VI - a definição de data de início e final, se for o caso, do teletrabalho

Art. 26. O Plano de Trabalho deve acompanhar o Termo de Adesão e ambos os documentos
serão assinados pelo empregado, pelo superior imediato e pelo gestor da Unidade Elegível, com
posterior juntada ao prontuário do empregado.

Seção lll
Dos Instrumentos de acompanhamento da execução do Plano de Trabalho

Art. 27. São instrumentos de acompanhamento da execução do Plano de Trabalho:
1- o registro de ponto para o empregado permanente sujeito ao controle da jornada; e
11 - o Termo de Acompanhamento das Atividades mensal para os empregados não sujeitos ao
controle da jornada, que deverá ser encaminhado pelo empregado ao respectivo superior
imediato.

$ 1e Após o preenchimento do Termo de Acompanhamento das Atividades, o superior imediato
o enviará ao gestor da Unidade Elegível, que o remeterá à Gerência de Recursos Humanos até o
dia 15 (quinze) de cada mês
$ 2g O acompanhamento das atividades no regime de teletrabalho deverá possibilitar a apuração
objetiva do desempenho dos empregados, bem como de suas respectivas Unidades.

CAPITULO V
DO DESLIGAMENTO DO TELETRABALHO

V
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Art. 28. O Empregado elegível será desligado do regime de teletrabalho:
1 - voluntariamente, a pedido; ou
11 - de ofício, desde que motivado, nas seguintes hipóteses
a) da conveniência ou necessidade do serviço;
b) da inadequação ao regime;
c) do desempenho inferior ao estabelecido; e/ou
d) de informação acerca de fundados indícios de violação às regras e condições do teletrabalho
pactuado, até sua devida apuração.
Parágrafo único. Quando o retorno ao trabalho presencial for de ofício, será garantido o prazo
mínimo de transição de 15 dias, nos termos do artigo 75-C, $ 2g, da CLT

CAPhULO VI
DISPOSlçOES FINAIS

Art. 29. A Gerência de Recursos Humanos compilará as informações das Unidades e informará
ao Conselho Técnico-Administrativo, anualmente, os resultados da adoção do regime de
teletrabalho

Art. 30. A Gerência de Recursos Humanos terá o prazo de 10 dias úteis para expedir as
orientações de como processar os seguintes atos:
1 - Termo de Adesão, conforme modelo do Anexo lll;
11 - Plano de Trabalho, conforme modelo do Anexo IV;
111 - Formulário de Escala Semanal, conforme modelo do Anexo V;
IV - Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho, conforme modelo do Anexo Vl; e
V - Termo de Acompanhamento das Ativídades mensal, conforme modelo do Anexo Vll

Art. 31. Para a hipótese de cessão de equipamento de informática, nos termos do $ 2g, art. 16
desta Portaria, será utilizado o Termo de Responsabilidade do Anexo Vlll, conforme já utilizado
pela Gerência de Informática e pela Gerência de Licitações, Património e Suprimentos.

Art. 32. Os casos omissos serão objeto de deliberação pelo Conselho Técnico-Administrativo

Art. 33. A Comissão Orientadora de Políticas de Recursos Humanos -- COP-RH deverá propor
normas para adequação do Regulamento de Ponto e Frequência da FAPESP, a esta Portaria, nos
termos da alínea "j", inciso 1, art. 38, da Portaria PR n. 36, de ll de março de 2020
Parágrafo único. A proposta de adequação do Regulamento de Ponto e Frequência da FAPESP
deverá ser encaminhada para deliberação do CTA, por intermédio do Diretor Administrativo.

Art. 34. Fica prorrogado por 90(noventa) dias o prazo definido pela Portaria CTA n. 35, de 21 de
julho de 2021, para a transição do regime de teletrabalho instituído em caráter excepcional e
temporário face à pandemia ocasionada pela COVID-19 para o regime de teletrabalhor
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permanente, para que as providências para implementação da presente Portaria sejam
operacionalizadas pelas áreas envolvidas.
Parágrafo único. O prazo de prorrogação de que trata o "caput" será contado a partir de 30 de
novembro de 2021, considerando a prorrogação concedida anteriormente por meio da Portaria
CTA n. 38, de 27 de outubro de 2021.

Art. 35. Ficam revogados:
a Portaria CTA n. 14, de 17 de março de 2020;

11 - a Portaria CTA n. 16, de 27 de abril de 2020; e
111 - o inciso 11, art. 3e, da Portaria CTA n. 35, de 21 de julho de 2021

Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

São Paulo, 25 de novembro de 2021

/o. ...\ J- ,t-.
CARLOS AMERICO PACHECO

Diretor Presidente
Conselho Técn ico-Ad min istrativo

IProc. 20/312-M)
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Anexo l

Unidades Elegíveis

Unidades e Subunidades Siglas

PR

GAB/PR

CG

SAFI/CG

SE/CG

PJ

CADA

ouv
Slc

DPCTA

GAB/DPCTA

Presidência

Gabinete da Presidência

Controladoria Geral

Setor de Auditoria e Fiscalização Interna

Setorde Expediente

ProcuradoriaJurídica

Comissão de Avaliação de Documentos e Acessos

Ouvidoria

Serviço de Informação ao Cidadão

Diretoria da Presidência do Conselho Técnico-Administrativo

Gabinete da DPCTA

Setor de Relacionamento com Fundações de Amparo e Agências

Federais

Gerência de Comunicação

Setorde Eventos

Setor de Infraestrutura Web e Distribuição de

Conteúdos

Setorde Produção de Conteúdos

Setor de Relações com a Mídia Nacional e Internacional

Gerência de Estudos e Indicadores

Centro de Documentação e Informação

Setorde Estudos elndicadores

Gerência de Informação, Normatização e Gestão Documental

Setor de Gestão Documental

Setor de Informação

Setor de Normatização

SRF/DPCTA

GC

EVENT/GC

WEB/GC

CONTENT/GC

MIDIA/GC

GEI

CDt/GEI

SEI/GEI

GIND

SGD/GIND

INFO/GIND

NORM/GIND
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Gerência de Relações Institucionais

Setor de Relações com Legislativo

Setor de Relações com Meio Empresarial

Diretoria Administrativa

Gabinete da DA

Comissão Orientadora de Políticas de Recursos Humanos

Gerência Administrativa

Setor de Apontamentos Fiscais

Setorde Contabilidade

Setor de Contratos

Setor de Infraestrutura

Gerência de Auditoria

Setor de Apoio à Gerência de Auditoria

Setorde Expediente

Setor de Gestão de Processos

Setor de Controle de Bens de Capital(Cessão de Uso e

Doação Antecipada)

Gerência de Autuação e Contratação

Setor de Apoio à Gerência

Setor de Autuação de Processos Científicos

Setor de Contratação de Processos Científicos

Gerência de Importação e Exportação

Gerência de Informática

Setor de Desenvolvimento

Setorde Suporte

Gerência de Licitações, Património e Suprimentos

Setor de Compras

Setorde Licitações

Setor de Gestão Logística de Dados de Compras

GRI

SRL/GRI

SRM E/GRI

DA

ç,NS iu b.

COP-RH

GA

\Kllçàb.

CONT/GA

sciap..

INFRA/GA

GAUD

SAG/GAUD

SE/GAUD

SGP/GAUD

SCBC/GAUD

GAC

SKpciaNt

GIE

GI

DESENV/GI

SUP/GI

GLPS

COMPRA/GLPS

LICIT/GLPS

LOG/GLPS

vw.fapesp.br
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Setor de Património

Setor de Suprimentos

Gerência de Recursos Humanos

Gerência Financeira

Setorde Convênios

Setor de Liberações de Recursos para Auxílios e Bolsas

Setor de Tesouraria

Diretoria Científica

Gabinete da DC

Assessoria Científica

Gerência de Colaborações em Pesquisa

Setor de Apoio à Gerência

Setorde Controle de Processos

Setor de Gestão de Relacionamentos

Gerência de Processos Científicos

Setor de Apoio à Gerência

Setorde Controle de Processos

Setor de Expediente da Diretoria Científica

Setor de Apoio às Coordenações de Áreas e Programas

Gerência de Pesquisa para Inovação

Setor de Apoio à Gerência

Núcleo de Patenteamento e Licenciamento de

Tecnologia

Setorde Controle de Processos

PATRI/GLPS

SUPRI/GLPS

GRH

GF

CONV/GF

SLR/GF

TES/GF

DC

GAB/DC

AC/DC

GCP

SAG/GCP

CONTPROC/GCP

SGR/GCP

GPC

APOIO/GPC

CONTPROC/GPC

EXPDC/GPC

SAC/GPC

GPI

SAG/GPI

NUPLITEC/GP

CONTPROC/GP

vww.fapesp.bt
Rua P;o XI, 1500 Alto dal.apa

054ó8-90? Sao Pouco/SP
Fode: + 55 71 3838-4000
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Unidadeslnelegíveis

Anexo ll

Unidadese Subunidades Siglas

Setor de Serviços Auxiliares ssb.lç,b.

snlap.Setor de Transportes

w.fapesp.br
Rua P;o XI. 1500 A/fo da l.apo
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Anexo lll

Termo de Adesão do(a) Empregado(a) Elegível ao Regime de Teletrabalho

DADOS GERAIS DO(A) EMPREGADO(A)

NOME COMPLETO

MATRÍCULA N9

TELEFONECONTATOI

TELEFONECONTAT02

E-MAIL PESSOAL ou

E-MAIL INSTITUCIONAL

EMPREGO/FUNÇÃO

LOTAÇÃO

DECLARAÇÃO DECIÊNCIA

Gerência de Recursos Humanos

Pelo presente Termo de Adesão tenho ciência que realizarem minhas tarefas e atividades emregim
e Teletrabalho, conforme normas estabelecidas pela Portaria PR ng 51/2021 e pelo Plano d
rabalhoF

Para tanto declaro
que tenho ciência que é premissa do teletrabalho a qualidade dos serviços prestados,
buscando eficiência e efetividade na execução dos trabalhos, observados os princípios d;
moralidade, ética e razoabilidade na conduta moral e social
que disponho de instalações adequadas às condições de privacidade e segurança exigido:
para execução dosserviçosl

111. que disponho da infraestrutura tecnológica necessária, conforme especificado pela
Gerência de Informática - GI, que segue: o equipamento para acesso deve ter sistema
operacional e programas que permitam acessar, utilizar e executar as ações necessárias à=
minhas atividades e de acordo com os meios disponíveis pela FAPESP;

IV. que tenho acesso a sistema de dados (Internet) que permite a utilização, de forma
adequada, para a realização das atividades.

1 1

Declaro ainda que
o exercício das atribuições funcionais fora das dependências da FAPESP é facultativo, eml
razão da conveniência do serviço, podendo ser revisto a qualquer tempo, a critério da
Administração ou a pedido do(a) empregado(a), não gerando direito adquirido;
possuo aptidão para trabalhar com os sistemas informatizados necessários, buscand
sempre aumentar a performance e a produtividade na busca por melhoria dos resultados;
é de minha responsabilidade a segurança da informação e a salvaguarda de documentos
processos físicos durante a execucão das tarefas e atividades listadas pelo plano de trabalha;l

1 1

1 1

AW.fapesp.br
Rua Pio XI, JS00 AJfo da l.apa

05468-901 Sdo Paulo / SP
Fode: + 55 7T 3838-4000



B:jAPESP a
lv.

v.

comparecerem à unidade de lotação durante a escala semanal presencial e sempre qu
convocado, acompanhando todas as orientações institucionais enviadas por qualquer meti
de comunicação adotado como oficial pela FAPESPI
estou ciente de que devo estar acessível durante o horário de trabalho, devo mante
telefones de contato e e-mails permanentemente atualizados e ativos, bem como utiliza
aplicativos de comunicação eventualmente disponibilizados pela FAPESP e devo consulta
durante o horário de trabalho meu correio eletrõnico institucional e o sistema d
Documentos Digitais" ISP sem Papelj;

a retirada de processos e demais documentos das dependências da FAPESP, quando
necessário, ocorrerá somente mediante registro de carga, responsabilizando-se pela
custódia e devolução ao término do trabalho ou quando solicitado pelo superiora
prestarei contas das tarefas e atividades realizadas ao superior;
deverei pactuar as tarefas e atividades com meu superior;
as despesas necessárias à execução do teletrabalho serão de minha responsabilidade.

VI.

VII.
VIII.

lx.

fvww.fapesp.br
Rua Pio XI, 1500 AJfo dat.opo

05468-90 1 Sdo fbulo / SP
Fode: + 55 71 3838-4000

X. devo observar as normas de ergonomia durante o trabalho remoto, nos termos da
orientações emitidas pela Gerência de Recursos Humanos - GRH;

XI. é vedado o ressarcimento, a indenízação ou o reembolso das despesas decorrentes deus
opção de modalidade de trabalho

XII. estou ciente de que o não cumprimento das tarefas e atividades pactuadas no plano d
trabalho e com meu superior, sem justificativa fundamentada acolhida, caracterizará falta
njustiflcada e poderá revogar o regime de teletrabalho;

XIII. a execução das tarefas e atividades pelo empregado equivalerá ao cumprimento di
'espectiva jornada de trabalho

) presente termo será anexado ao Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho
) presente termo pode ser firmado na forma eletrânlca e na forma autógrafa. Na forma eletrõnica
) assinatura eletrânica será qualificada valendo-se essa do sistema de chaves da ICP-BR. Na formo
)utógrafa, a assinatura será escrita, no instrumento impresso

ASSINATURA DO(A) EMPREGADO(A)

Data  Assinatura

SUPERIOR IMEDIATO

Data  
Assinatura

Nome  
GESTORDA UNIDADEELEGIVEL

Data

Nome

Assinatura  
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Modelo de Plano de Trabalho

AnexolV
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DADOS GERAIS - QUALiricAÇÃo DO(A) EMPREGADO(A) E UNIDADE

NOME COMPLETO

M ATRICULA N9

TELEFONECONTATOI

TELEFONECONTAT02

E-MAIL PESSOAL

E MAIL INSTITUC[ONAL

EMPREGO/FUNÇÃO

LOTAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Data de início e final. se for o caso:

DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

 
ORIENTAÇOES SOBRE ERGONOMIA

 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
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INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO

) Registro do ponto

) Termo de Acompanhamento das Atividades -- Anexo Vll

ASSINATURA DO(A) EMPREGAOO(A)

Data

Assinatura

SUPERIOR IMEDIATO

Data

Nome

Assinatura

GESTOR DA UNIDADE ELEGÍVEL

Data

Nome

mw.fapesp.br
Rua Pio XJ, 1500 A/to da Lapa

054ó8-907 Sóo Pavio / SP
Fode: + 55 1} 3838-4000
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AnexoV

Formulário de Escala Semanal de Trabalho

ESCALA

NOME COMPLETO DO(A)

EMPREGADO(A)
MATRICULA Ne

EMPREGO/FUNÇÃO

LOTAÇÃO

1) 4(quatros dias de trabalho à distância e l(um) dia de trabalho presencial.
1) 3 jtrês} dias de trabalho à distância e 2 Idois) dias de trabalho presencial.
1) 2(dois) dias de trabalho à distância e 3(três) dias de trabalho presencial.
1) 1(um) dia de trabalho à distância e 4 (quatro) dias de trabalho presencial.

Obs. 1: Nos dias em que o gestor estiver em teletrabalho, o seu substituto deverá cumprir a jornada de trabalho d-
:orma presencial.

Obs. 2: Poderá haver a alternância dos dias da semana que compõem a escala de trabalho, garantindo, assim maior
efetividade na integração e troca de informações necessárias entre os membros das equipes.

ALTERAÇOESNAESCALA DETRABALHO

APARTIRDA DATA

N'DE DIASDETRABALHO À DISTÂNCIA
N' DE DIAS DE TRABALHO PRESENCIAL

ASSINATURA OO(A) EMPREGADO(A)

Data

Assinatura

SUPERIOR IMEDIATO

Data

Nome

Assinatura

GESTOR DA UNIDADEELEGíVEL

f.fww.fapesp.br
Ruo P;o XI, 1500 Alto dal.apo
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Anexo VI
Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho

Pelo presente instrumento particular de Aditamento ao Contrato de Trabalho, a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com sede na Rua Pio XI n. 1500, no Bairro de Alto
de Pinheiros, situado na Cidade de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ do MF sob
ng 43.828.151/0001-45, denominada a seguir Empregadora, e o(a) Sr(a). XXXXXXXX
domiciliado(a) à Rua XXXX, XXXX - XXX, CIDADE - ESTADO , portador(a) da CTPS ng 0XXXXX,
série 00XXX -SP, doravante designado(a) empregado(a) celebram o presente Aditivo ao Contrato
Individual de Trabalho firmado em XX/XX/XXXX, conforme legislação trabalhista em vigor e
demais disposições legais vigentes, mais especificamente no que se refere abaixo:

le) Alteração do Contrato para o regime de teletrabalho
1.1. Por mútuo acordo entre as partes, a partir da assinatura do presente instrumento, o Contrato
de Trabalho em epígrafe passa a ser regido pelas normas do Teletrabalho previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria PR n. 51/2021 e na Portaria CTA n. 41/2021.

2e) Objeto e Vigência
2.1. Este Aditivo Bilateral ao Contrato de Trabalho decorre da escolha do(a) EMPREGADO(A),
bem como da existência de sistemas de tecnologia da informação que facilitam o desempenho
das atividades profissionais à distância e sem prejuízo ao interesse público.
2.2. O(A) EMPREGADO(A) deverá prosseguir no exercício das mesmas atividades antes
desempenhadas no regime presencial, sem alteração, devendo utilizar-se de todas as
ferramentas e sistemas disponibilizados pela EMPREGADORA para trabalho remoto, sempre em
alinhamento com seu superior imediato, para assegurar a continuidade de sua prestação de

2.3. O(A) EMPREGADO(A) deve observar as normas previstas na Portaria PR n. 51/2021 (e
eventuais modificações), em especial quanto à escala semanal de comparecimento presencial à
sua unidade de lotação, correspondente ao número de dias de trabalho à distância e ao número
de dias de trabalho presencial, fixados em formulário próprio, subscrito pelo(a) EMPREGADO(A)
e respectivo superior.
2.3.1. Poderá haver a alternância dos dias da semana que compõem a escala de trabalho,
garantindo assim maior efetividade na integração e troca de informações necessárias entre os
membros das equipes.
2.4. Este Termo Aditivo tem vigência por prazo indeterminado, observadas as normas previstas
pela Portaria PR n. 51/2021, sendo que poderá ser realizada a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação da EMPREGADORA, garantido prazo de
transição mínimo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 75-C, $ 2e, da CLT.

serviços

3e) Natureza do contrato
3.1. A partir da assinatura do aditivo contratual em epígrafe, o contrato de trabalho por prazo
indeterminado passa a ser Contrato de Teletrabalho, com a prestação de serviços em regime
híbrido com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação.

AW.fapesp.br
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4e) Comparecimento presencial do(a) Empregado(a) nas dependências da Fundação:
4.1. O comparecimento do(a) EMPREGADO(A) nas dependências da Fundação, onde
habitualmente prestava seus serviços, para a realização de atividades específicas que exijam a
presença do(al mesmo(al, não descaracteriza o regime de teletrabalho.
4.2. O(A) EMPREGADO(A) deve observar a escala semanal definida pelo superior imediato para
comparecimento presencial, cumprindo jornada mínima, a fim de garantir a presença mínima de
empregados públicos em cada unidade, conforme sua lotação.
4.3. A escala semanal definida pelo superior imediato não obsta que seja exigido do(a)
EMPREGADO(A) o comparecimento ao local de lotação para execução de outras atividades que
exijam sua presença, a fim de garantir a continuidade do serviço público.

5e) Função exercida pelo(a) Empregado(a)

5.1. O(AI EMPREGADO(A) continuará a exercer as atribuições do Emprego de
percebendo igual remuneração e

tendo as mesmas atribuições, contudo o trabalho será realizado em regime híbrido.

6e) Do ambiente de trabalho
6.1. O(A) EMPREGADO(A) declara que seu ambiente onde será realizado o teletrabalho se
encontra adequado para o desempenho da atividade profissional em condições apropriadas e
salubres, atendendo todas as exigências relativas à sua saúde e segurança, bem como, que está
ciente das precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, comprometendo-
se a seguir as instruções fornecidas pela EMPREGADORA de modo a evitar acidentes do trabalho
ou doenças ocupacionais.
6.2. O(A) EMPREGADO(A) executará o teletrabalho em local compatível com o cumprimento das
normas e condições gerais e específicas fixadas para o regime, em especial para atendimento à
convocação para comparecimento presencial.
6.3. O(A) EMPREGADO(A) deve observar os Protocolos Sanitários da FAPESP, durante a execução
do trabalho presencial em sua Sede.

7e) Ausência de ressarcimento de despesas
7.1. O(A) EMPREGADO(A) será responsável por todas e quaisquer despesas decorrentes do
trabalho no presente regime, como energia elétrica; acesso à internet; água; aquisição,
manutenção, desgaste e depreciação de equipamentos próprios e outros bens do(a)
empregado(a), não havendo direito a qualquer tipo de reembolso ou participação da
EMPREGADORA no custeio de suas atividades.
7.2. O(A) EMPREGADO(A) se declara ciente e de acordo quanto à Inexistência do direito à
percepção da EMPREGADORA de quaisquer alugueres, ressarcimento e/ou indenização
decorrente da utilização de parte de sua residência como estação de trabalho, à exceção de sua
remuneração mensal.

8e) Da jornada de trabalho

vww.fapesp.bt
Ruo Pio Xf, 1500 Alto dal.apo
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8.1. Com a assinatura do presente aditivo contratual, fica pactuado que na hipótese de o(a)
EMPREGADO(A) exercer mais de 50%(cinquenta por cento) de sua atividade semanal em regime
de teletrabalho, de acordo com a escala semanal pactuada li presencial + 4 teletrabalho ou 2
presencial + 3 teletrabalho), fica isento(a) de controle de jornada, nos moldes do artigo 62, incisa

8.1.1. Enquanto perdurar a vigência deste aditivo, o(a) EMPREGADO(A) terá seu trabalho
atestado por seu superior, de acordo com o instrumento de acompanhamento, observado o
plano de trabalho pactuado, com cumprimento de suas tarefas e atividades habituais, estando
dispensado(a) do controle de jornada e não fazendo jus ao cômputo de horas extras
8.1.2. Fica acordado que, pela ausência de controle de jornada e consequente vedação ao
cômputo de horas extras, o(a) EMPREGADO(A) será o(a) único(a) responsável por zelar pela
realização de seu trabalho em produtividade compatível com a carga horária a que se encontrava
anteriormente submetido(a), bem como pela realização dos intervalos de refeição e descanso
nos horários que melhor entender convenientes, respeitados os compromissos profissionais que
eventualmente tenham horário marcado(como reuniões virtuais, calls, etc.)
8.2. Na hipótese de o(a) EMPREGADO(A) exercer menos de 50% (cinquenta por cento) de sua
atividade semanal em regime de teletrabalho, de acordo com a escala semanal pactuado (3
presencial + 2 teletrabalho ou 4 presencial + l teletrabalho), fica sujeito(a) ao controle da

8.2.1. Enquanto perdurar a vigência deste aditivo, o(a) EMPREGADO(A) terá seu trabalho
controlado por seu superior, observado o plano de trabalho pactuado, com cumprimento de suas
tarefas e atividades habituais, estando sujeito(a) ao regime de ponto presencial e remoto
8.2.2. O(A) EMPREGADO(A) somente poderá cumprir hora extra ou executar atividade em
período noturno, durante a atividade remota, com prévia e fundamentada autorização do
superior imediato, limitado a 2 horas diárias, sujeitando-se ao Regulamento de Ponto e
Frequência da EMPREGADORA.
8.3. Quando o(a) EMPREOADOJA) exercer função de confiança ou emprego em comissão
também fica isento(a) de controle de jornada, nas moldes do artigo 62, incisa 111, da CLT,
observando-se os subitens 8.1.1 e 8.1.2. deste Termo Aditivo
8.4. Em todas as hipóteses, o(a) EMPREGADO(A) deve, preferencialmente, ficar acessível
durante o horário ordinário de trabalho, manter telefones de contato e e-mails
permanentemente atualizados e ativos, bem como utilizar aplicativos de comunicação
eventualmente disponibilizados pela FAPESP e consultar, durante o horário de trabalho, o correio
eletrõnico institucional, o Programa SP Sem Papel, por meio do acesso ao Sistema "Documentos
Digitais", por força do Decreto estadua] n9 64.335, de 31 de ju]ho de 20].9, o que pode ser feito
por acesso remoto, inclusive de dispositivo móvel, bem como a vários outros Sistemas da FAPESP
disponíveis na web ou via VPN(Virtual Private Network), que se encontram disponíveis 24 horas.

111. da CLT

jornadarna

9e) Transição de regime
9.1. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por
determinação da EMPREGADORA, garantido prazo de transição mínimo de 15 (quinze) dias nos
termos do artigo 75-C, $ 2e, da CLT.

109) Manutenção das demais cláusulas contratuais

w.fapesp.br
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10.1. 0 contrato de trabalho fica ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições não
expressamente alteradas por este documento, que àquele se integra formando um todo, único
e indivisível para todos os efeitos legais.

lle)Doforo
11.1. Para dirimir quaisquer conflitos ou controvérsias oriundas do contrato de teletrabalho em
apreço, será competente o foro da Comarca de São Paulo/SP, em consonância com o artigo 651
da CLT, que permanece inalterado

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias, na presença das
testemunhas abaixo.

SAOPAULO

FAPESP

EMPREGADO(A)

Testemunha Testemunha

ww.fapesp.br
Ruo Pio XI, 1500 Abro dal.apo

05468-90T Sóo Pau/o /SP
Fode: + 55 71 3838-4000



H:jAPESP a
Anexo Vll

Termo de Acompanhamento das Atividades

DADOS DO(A) EMPREGAOO(A)
NOME COMPLETO

MATRICULA Ne

EMPREGO/FUNÇÃO

LOTAÇÃO

PERÍODO DASATIVIDADES

ATIVIDADESDESENVOLVIDAS

Observações do(a)

Empregado(a)

Data

DECLARAÇÃO DO SUPERIOR IMEDIATO

1 ) Declaro que Q Plano de Trabalho pactuado com o(a) empregado(a) elegível foi devidamente cumprido

1 ) Declaro que o Plano de Trabalho pactuado com oja) empregadora) não foi cumprido

Observações do

Superior:

Data

Nome

Assinatura

GESTOR DA UNIDADE ELEGÍVEL

Data

Nome

Assinatura

ww.fapesp.br
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Anexo Vlll
Termo de Responsabilidade

Eu, (nome completo do(a) empregado(a», matrícula ng ..., empregado(a) lotado(a) na
DECLARO, para os devidos fins, ter recebido o(sl computador(es)

móveljisl abaixo especificadojsl, no estado de conservação indicado, em virtude do que assuma
total responsabilidade por sua guarda e conservação como se fosse(m) de minha propriedade
comprometendo-me, inclusive, a informar à Gerência de Informática sobre todas as ocorrências
a ele(s) relativas e, ainda, a ressarcir à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
por perdas e danos, em caso de negligência ou imprudência a mim imputável.

ITEM Ne PLACA
PATRIMÓNIO

DISCRIMINAÇÃO DO BEM ESTADO DE

CONSERVAÇÃO

Obrigo-me, outrossim, à devolução do(s) bem(ns) ao término do regime de teletrabalho
instituído pela Portaria PR n. 51, de 3 de fevereiro de 2021, ocasião em que será firmado "Termo
de Devolução", a ser encaminhado eletronicamente

São Paulo,de de

EMPREGADO(A) CESSIONÁRIO(A)
SINATURA DO RESPONSÁVEL

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

GERÊNCIA LICITAÇÕES, PATRIMÓNIO E SUPRIMENTOS
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

rww.{apesp.br
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