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6ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DE TELETRABALHO 

 
DATA, HORA E 

LOCAL 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021, às 14h00, por 
videoconferência 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CONVOCAÇÃO 

Representante da Corregedoria Regional, Leonardo José Veloso da Silva  
 

 
CONVOCADOS PRESENTES 

 
Presidente da Comissão, Juiz Sérgio Roberto de Mello Queiroz ____________________________,  
Representante da Secretaria de Gestão de Pessoas, Emanuella Lemos Almeida Cottard _________, 
Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Bruno José Sarmento 
Peixoto_________________________________________________________________________, 
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 ______________________________________________, 

 
CONVOCADOS AUSENTES 

 
Representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Alagoas – SINDJUS-

AL, João José de Albuquerque Sampaio_______________________________________________, 

Representante das Unidades participantes do Teletrabalho, Thiago Henrique Souza (ausência 
justificada em razão de férias). 
Representante da Diretoria-Geral, Clarissa Tenório de Amorim (ausência justificada em razão de 
férias). 

 
PAUTA 

 
- debate e deliberação acerca da formalização da alteração de composição Comissão de Gestão de 
Teletrabalho; 
- debate e deliberação sobre a organização e a sistemática das entrevistas individuais a serem 
conduzidas pela Comissão de Gestão de Teletrabalho. 

 
DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES 

 
1)Realizada a abertura da reunião pelo Presidente, Dr. Sérgio Queiroz, às 14h09min, restou 
definido que a Servidora Isabel Carvalho averiguará a alteração formal da composição da presente 
Comissão de Gestão de Teletrabalho, através de contato a ser estabelecido com o Diretor da SETIC, 
Manoel Messias Feitosa, que deixou de integrar a referenciada Comissão, dando assento ao novo 
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membro Bruno José Sarmento Peixoto, servidor da SETIC; 2) que diante da modificação da 
composição da Comissão, por consequência, alterou-se uma dupla de servidores formada para a 
efetivação das entrevistas individuais do teletrabalho, conforme restou anteriormente definido na 
Ata da 5ª Reunião desta Comissão de Teletrabalho; 3) que as duplas de entrevistadores ficaram 
assim definidas após a alteração: Dr. Sergio e Isabel, Bruno e Socorro, Clarissa e Leonardo, Thiago 
e Emanuella; 4) que ficou definida a produção das listagens de servidores e gestores destinatários 
das entrevistas, com os respectivos contatos, tendo como responsáveis pela tarefa os servidores 
Emanuella e Bruno, com efetivação até 01.10.2021; 5) que a distribuição do número de entrevistas 
se dará conforme a divisão da quantidade total de servidores a serem entrevistados pelo número 
existente de duplas de entrevistadores; 6) que a sistemática geral às entrevistas da Comissão de 
Teletrabalho ocorrerá mediante um prévio e efetivo contato (verbal, telefônico etc.) realizado pelos 
entrevistadores, com agendamento do evento e, posteriormente, formalizando-se a convocação da 
entrevista por e-mail encaminhado pelas duplas dos entrevistadores correspondentes; 7) que o 
servidor Bruno Peixoto aventou possibilidade aos entrevistados de escolherem os horários das 
entrevistas mediante disponibilização de didático calendário eletrônico; 8) que os questionários 
constantes das entrevistas serão disponibilizados mediante links a serem ofertados pela informática 
por intermédio do membro da Comissão Bruno Peixoto; 9) que a data limite para a realização das 
entrevistas será 30.11.2021; 10) O Presidente da Comissão de Gestão de Teletrabalho, Dr. Sérgio 
Roberto de Mello Queiroz, registrou os parabéns ao empenho da referida Comissão na construção e 
desenvolvimento da oficina de teletrabalho e, em particular, a Servidora Maria Socorro Alécio 
Barbosa pela atuação competente na organização e logística da montagem do evento. Também alvo 
de elogios pelo Presidente da Comissão foi o servidor Bruno Peixoto, visto sua atuação exemplar 
como instrutor da oficina ocorrida e, igualmente, por ter ofertado valioso trabalho na organização 
do evento. Por fim, o Presidente ainda ressaltou haver recebido muitas congratulações de servidores 
participantes da oficina acontecida, porquanto, segundo relatos, tratou o evento de temas relevantes 
e atuais ao cotidiano profissional da repartição; 11) que ficou deliberado o dia 22 de novembro 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, Leonardo José Veloso da 
Silva, lavra e segue em única via. 
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