
 

COMUNICAÇÃO INTERNA  DATA:24/03/2020 

De:  Dr. Humberto Miranda Oliveira Para: TODOS OS COLABORADORES 

Setor: Presidência  Setor: TODOS OS COLABORADORES 

 

O Presidente do Sistema FAEB/SENAR, no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, 

diante dos atos oficiais de prevenção à disseminação do COVID-19 (Coronavírus), determina 

aos colaboradores do SISTEMA FAEB/SENAR que estão em TELETRABALHO que sigam 

as seguintes Orientações: 

 

As Chefias imediatas deverão acordar com os colaboradores as atividades a serem executadas 

e o acompanhar essas entregas. 

 

No teletrabalho a jornada também tem hora para começar e terminar, e você precisa seguir os 

mesmos processos e regras adotados pelo SISTEMA FAEB/SENAR. 

 

Cumpra a sua jornada de trabalho atual de 8h00, de 08:00 às 17:30, respeitando o intervalo de 

almoço (1:30h), conforme previsto em seu contrato de trabalho. 

 

Em home office, esse controle permanece o mesmo, não sendo permitido trabalho além do 

estabelecido (horas extraordinárias).  

 

Faça pequenas pausas, dessa maneira você será mais produtivo. 

 

Durante o período de expediente você deverá estar logado e on-line no e-mail, e estar 

disponível pelo celular e WhatsApp, quando possível. 

 

Ficar em home office, não significa ficar incomunicável. Portanto, faça contato com usuários e 

colegas usando ferramentas de vídeo chamadas, redes sociais, entre outras, e mantenha 

sempre uma comunicação efetiva, de acordo com a sua atividade diária. 

 

Tenha um espaço reservado com privacidade e sem distrações. 

 



 

É fundamental que seus familiares estejam cientes de que você está em horário de trabalho. 

 

Seu cérebro precisa entender que você está sim trabalhando, nesse momento na segurança 

do seu lar. 

 

Mantenha o hábito de levantar-se no mesmo horário. Lembre-se: você está trabalhando. 

 

Adapte a rotina do trabalho em casa com sua rotina pessoal do dia a dia, sem deixar uma 

atividade atrapalhar a outra. 

 

Comprometa-se com as entregas e se organize para trabalhar em casa, pois você é 

responsável pela forma como irá executá-las. 

 

Lembre-se de estar atento ao prazo, escopo e qualidade. O seu desempenho impacta no 

resultado e alcance dos objetivos organizacionais. 

 

Mantenha o foco no trabalho. 

 

Em relação ao ambiente, tome alguns cuidados com iluminação, ventilação e limpeza. 

 

Mantenha uma boa postura e levante-se, a medida do possível, para fazer alongamentos. 

 

Importante também manter uma alimentação balanceada e manter-se bem hidratado. Beba 

água regularmente. 

 

Resista à tentação de ligar a TV e de se distrair nas redes sociais. 

 

Seja disciplinado para que atividades rotineiras não interfiram no seu desempenho. Esteja 

sempre disponível durante o horário de trabalho e foque nas atividades que você precisa 

concluir. 

 

Aproveite também esse momento para buscar novos conhecimentos e ampliar seus estudos. 

Atualize-se, mas sem perder o foco nas suas entregas! 



 

 

Negocie com seus colaboradores entregas importantes e prioritárias para esse período e não 

se esqueça de estabelecer prazos. 

 

Realize reuniões de alinhamento para monitoramento das ações e entregas. 

 

Reforce a importância de usar os meios corporativos para receberem e enviarem as 

informações. 

 

Incentive o trabalho colaborativo. 

• Forneça subsídios e informações. 

• Utilize as ferramentas corporativas para ajudar no gerenciamento das entregas. 

• Utilize ferramentas eficazes para fazer videoconferência (skype for business). 

Obs.: Em caso de dúvidas no acesso remoto contatar o NTI pelo e-mail nti@senarbahia.org.br 

ou pelo telefone 71.99972-9920 

 

Aproveitar o tempo disponível para fazer cursos EAD, visando ampliar os conhecimentos, a 

exemplo dos EAD.SENAR.ORG.BR. 

 

Os veículos que estiverem na posse dos Colaboradores deverão ficar parados durante 

todo o período de teletrabalho, cumprindo às chefias fazerem o monitoramento diário 

através do rastreamento.  

 

Todos os colaboradores em regime de teletrabalho deverão observar rigorosamente as normas.  

 

Salvador, 24 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA 
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