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Ofício n. 0044/2020/TRT/DG
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
A Sua Senhoria o Senhor
WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente do SINDIJUFE – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Avenida Rubens de Mendonça, n. 917 – Edifício Eldorado Executive Center,
Sala 401, Bairro Bosque da Saúde – Cuiabá-MT
e-mail: sindijufe.mt@gmail.com
Assunto: PROAD TRT n. 5681/2020 – Informações sobre servidores em trabalho presencial durante a
pandemia de COVID-19 (Ref. Ofício n. 63/2020).
Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício em epígrafe, encaminho a Vossa Senhoria a lista dos 35 (trinta e cinco) servidores
que estão autorizados a realizar trabalho presencial no TRT da 23 Região durante a pandemia de
COVID-19, com indicação da periodicidade de comparecimento ao Tribunal para cada um.
Informo que o referido número representa aproximadamente 4,30% da força de trabalho total deste
Tribunal – 815 (oitocentos e quinze) servidores – , bem assim que somente foram convocados para
prestarem serviços presenciais, exclusivamente para a realização de trabalhos essenciais incompatíveis
com o teletrabalho, servidores das seguintes unidades: Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio,
Coordenadoria de Segurança Institucional, Coordenadoria de Comunicação Social e Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
Outrossim, informo que somente foram autorizados a trabalhar presencialmente no Tribunal servidores
que, após consultas realizadas pelos respectivos gestores, constatou-se não pertencerem ao grupo de risco
para a COVID-19.
Por fim, informo que foi autuado Processo Administrativo no Sistema PROAD, sob o número PROAD n.
4503/2020, a fim de que os servidores pertencentes aos grupos de risco, caso queiram, possam, desde já,
informar a Administração do TRT 23 acerca dessa condição bem como juntar a documentação pertinente.
Atenciosamente,
Lívia Timm Rocha
Diretora-Geral
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