
Mem. Circ. 15/2020 - DIGEP/RT/IFMS

Campo Grande-MS, 14 de maio de 2020

Aos Servidores e Servidoras do IFMS

Assunto: Levantamento servidores(as) em grupo de risco ou que coabitem com grupo de riscoLevantamento servidores(as) em grupo de risco ou que coabitem com grupo de risco ..

1. Considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

2. Considerando o disposto na Instrução Norma va nº 21, de 16 de março de 2020, do Ministério da Economia,

que dispõe sobre as hipóteses específicas para o trabalho remoto.

3. Considerando a necessidade de levantamento de força de trabalho para o desempenho das a vidades

 institucionais quando do retorno destas na forma presencial.

4. Solicitamos aos servidores que se enquadrem nos grupos de risco, ou que coabitem com  pessoas de grupos

de risco, que realizem o seguinte procedimento, até 20 de maio de 2020até 20 de maio de 2020:

Abrir processo no Suap:Abrir processo no Suap:

a. Interessado: o próprio servidor;

b. Tipo de processo: Saúde e qualidade de vida no trabalho;

c. Assunto: Documentação comprobatória grupo de risco;

d. Nível de acesso: Restrito;

e. Hipótese legal: Informação Pessoal.

Anexar documentação comprobatória:Anexar documentação comprobatória:

a. Laudo médico/atestado médico emitido nos últimos 12 meses.

Encaminhar o processo ao Núcleo de Atenção à Saúde do ServidorEncaminhar o processo ao Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor  (Nuase);Nuase);

Após análise, o Nuase devolverá o processo ao servidor(a) para finalização.Após análise, o Nuase devolverá o processo ao servidor(a) para finalização.

5. Esse procedimento faz-se necessário para que seja possível planejar o escalonamento de um futuro retorno

presencial das a vidades, de forma a zelar pela proteção da saúde dos servidores, em especial daqueles

enquadrados em grupo de risco, ou que coabitem com pessoas de grupo de risco. 

6. Relembramos que o prazo para envio das informações será até 20 de maio de 2020.

7. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
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