PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
THIAGO
HENRIQU
E SOUZA
MUNT

5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE TELETRABALHO
DATA, HORA E
LOCAL
RESPONSÁVEL
PELA
CONVOCAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021, às 14h00, por
videoconferência
Thiago Henrique Souza Munt, 2ª Vara do Trabalho de Maceió
CONVOCADOS PRESENTES

Presidente da Comissão, Juiz Sérgio Roberto de Mello Queiroz ____________________________,
Diretor de Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Maceió, Thiago Henrique Souza Munt _________,
Representante da Diretoria-Geral, Clarissa Tenório de Amorim ____________________________,
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Manoel Messias Feitoza ____,
Representante do Setor de Saúde, Maria do Socorro Alécio Barbosa ________________________,
Representante da Corregedoria Regional, Leonardo José Veloso da Silva _____________________,
Servidora lotada no Gabinete do Desembargador Marcelo Vieira, à disposição da Seção de
Magistrados, Isabel Carvalho Lima Pires ______________________________________________,
CONVOCADO AUSENTE
Representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Alagoas – SINDJUSAL, João José de Albuquerque Sampaio_______________________________________________,
Representante da Secretaria de Gestão de Pessoas, Emanuella Lemos Almeida Cottard (ausência
justificada em razão de férias).
PAUTA
- debate e deliberação sobre os formulários de entrevista para servidores em teletrabalho e
respectivos gestores
- debate e deliberação sobre a data da oficina de teletrabalho
- debate e deliberação sobre a criação de formulário para coleta de boas práticas pelos servidores em
teletrabalho
- debate e deliberação sobre distribuição das equipes para realização das entrevistas de teletrabalho

DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES
Realizada a abertura da reunião pelo Presidente, Dr. Sérgio Queiroz, às 14h16min, foram avaliados
os formulários de entrevista a serem aplicados aos servidores em teletrabalho e respectivos gestores;
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que foram acatadas as sugestões para aperfeiçoamento dos formulários propostas pelos membros da
comissão; que os formulários foram aprovados pela comissão, com o apoio do servidor Bruno
Peixoto da TI; que foi confirmada a oficina de teletrabalho para os dias 14 e 15 de setembro de
2021; que foi aprovada a elaboração de formulário para coleta de boas práticas adotadas pelos
servidores no regime de teletrabalho, a fim de que a comissão possa criar um banco de dados para
otimização do teletrabalho em ações futuras; que o link do formulário de boas práticas será
divulgado durante a oficina, incentivando-se os servidores a registrarem suas boas práticas; que já
foi encaminhada à EJUD a relação de todos os servidores formalmente em teletrabalho,
comprometendo-se a Isabel a verificar na relação dos gestores aqueles que têm servidores em
regime formal de teletrabalho, informando em seguida à EJUD para fins de convocação para
participação na oficina; que foi debatida e aprovada a formação de duplas para realização das
entrevistas de teletrabalho; que as duplas ficaram assim definidas: Dr. Sergio e Isabel, Messias e
Socorro, Clarissa e Leonardo, Thiago e Emanuella; que ficou deliberado o dia 27 de setembro de
2021 às 14:00 horas para a realização da próxima reunião da comissão.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi por mim, Thiago Henrique Souza
Munt

