
Com 3 dias de sintomas/contato com pessoa positiva

Procure 
uma unidade
de saúde
para
fazer o 
exame para COVID-19.

Seu
exame

teve

resultado positivo?

Comunique a chefia imediata via PROCESSO SEI do tipo COMUNICAÇÃO/
NOTIFICAÇÃO;

Esta com sintomas gripais ou esteve em contato
direto com pessoas positivas para COVID-19?

ATENÇÃO SERVIDOR!

Saiba como proceder:

Trabalho Remoto Afastamento
ANEXAR ao processo o seu resultado
positivo para COVID-19 no exame de PCR
ou teste de antígeno;

NÃO É NECESSÁRIO anexar atestado
médico.

Caberá à chefia o acompanhamento do
período de isolamento e das atividades
remotas do servidor/colaborador;

O servidor que, considerando suas
condições de saúde, necessitar ficar
afastado das suas atividades laborais,
impossibilitado inclusive de exercê-las
remotamente, deverá solicitar licença
para tratamento da própria saúde;

Para tanto, o servidor precisará ENVIAR O
ATESTATO MÉDICO através da plataforma
SOU GOV;

No processo SEI irá constar somente os
dias de afastamento, conforme descrito
no atestado, não sendo necessário
anexar o atestado ao processo SEI;

É importante ressaltar que caso o servidor necessite de afastamento, DEVERÁ
enviar seu atestado médico via SOU GOV, sendo que para atestados que

indiquem afastamento por período superior a 5 dias é gerada perícia.
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O servidor com exame positivo para COVID-19

deve se manter em isolamento por 7 dias

a partir do início dos sintomas ou data do
exame positivo no caso dos assintomáticos.

Retorno ao trabalho presencial
Ao 7º dia, com as seguintes condições:

SEM sintomas respiratórios SEM febre

SEM uso de antitérmicos a pelo menos 24 horas

Se no 7º dia, o servidor ainda apresentar sintomas,
deve permanecer  em isolamento até ao 10° dia, 

e RETORNAR AO TRABALHO nas mesmas condições
mecionadas anteriormente

(sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de antitérmicos a pelo menos 24h).


