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NOTA ORIENTATIVA Nº 1/2020 - PROPLADI/REITORIA/IFMA 13 de abril de 2020

Estabelece o procedimento para realização da Avaliação de Constatação de Capacidade Labora va para fins de afastamento para

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado emi da por perito oficial do SIASS do IFMA.

Considerando a necessidade ins tucional de dar prosseguimento processos de afastamento de servidores classificados em processos

sele vos do IFMA;

Considerando o inciso VI, art.25 da Resolução CONSUP nº117/2019 que dispõe “avaliação de constatação de capacidade labora va

para fins de afastamento para Programa de Pós-Graduação Stricto sensu ou Pós-Doutorado emi da por perito oficial do SIASS do

IFMA”;

Considerando que, de acordo com o manual SIASS, a avaliação da capacidade labora va por recomendação superior (art. 206 da Lei

8.112, de 1990), deverá ser realizada por perícia oficial singular e, nos casos em que o servidor apresentar indícios de lesões

orgânicas ou funcionais, este deverá ser subme do a avaliação pericial de capacidade labora va por junta médica oficial.

1. Do processo:

a) A Unidade de Gestão de Pessoas do Campus de Lotação do servidor deverá informar ao servidor classificado que, no ato da

avaliação médica oficial (SIASS/IFMA), deverão ser entregues os seguintes exames:

a.1) Hemograma completo

a.2) Glicemia em jejum

a.3) Lipidograma

a.4) Crea nina

a.5) Ureia

a.6) AST

a.7) ALT

a.8) EAS/ urina simples

a.9) Radiografia de tórax (2 incidências com laudo)

a.10) Eletrocardiograma com laudo

a.11) Laudo psiquiátrico de médico especialista em psiquiatria

Os exames e laudo serão considerados válidos quando es verem sido realizados em até 3(três) meses anteriores à data da avaliação

pelo médico perito do SIASS.

b) De posse dos exames, o servidor deverá informar a Unidade de Gestão de Pessoas do seu Campus de Lotação e solicitar o

agendamento da perícia;

c) A Unidade de Gestão de Pessoas protocolará para o setor no qual está localizado o perito oficial do SIASS no Campus solicitando

agendamento da perícia para realização da avaliação de constatação de capacidade labora va para fins de afastamento para

Programa de Pós-Graduação Stricto sensu ou Pós-Doutorado;

d) Após agendamento, a Unidade de Gestão de Pessoas informará ao servidor classificado o dia e horário da perícia;

e) Ao final da avaliação médica oficial (SIASS/IFMA), o perito deverá preencher o Atestado de Saúde Ocupacional constatando a

Avaliação da Capacidade Labora va por Recomendação Superior (ANEXO I) via documento eletrônico no SUAP.

Considerando a emissão da Portaria nº 467, de 20 de março de 2020 pelo Ministério da Saúde e em caráter excepcional e

temporário, devido ao COVID-19, com obje vo de regulamentar e operacionalizar a avaliação de constatação de capacidade



labora va que dispõe o inciso VI, art. 25 da Resolução CONSUP nº117/2020, todas as avaliações de classificados em processos

sele vos de afastamento para Pós-Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado serão realizadas pela Unidade SIASS Reitoria, via

telemedicina.

2. Procedimento para telemedicina:

a) Estando o servidor de posse de todos os exames listados na letra “a” do item 1 o mesmo deve solicitar via e-mail a Unidade de

Gestão de Pessoas do seu Campus Lotação o agendamento da perícia, via telemedicina, na Unidade SIASS/Reitoria anexando todos

os exames, laudo, cópia de documento com foto (RG, carteira de motorista ou registro do conselho) e o Termo de Consen mento,

Informação e Esclarecimento ao servidor (ANEXO II) devidamente assinado.

b) A Unidade de Gestão de Pessoas do Campus solicitará via e-mail (siass@ifma.edu.br) a Unidade SIASS/Reitoria o agendamento da

perícia via telemedicina para o servidor classificado informando: nome do servidor, cópia de documento com foto (RG, carteira de

motorista ou registro do conselho) número do CPF, SIAPE, telefone, e-mail ins tucional, resultado homologado do sele vo realizado

pelo IFMA, os exames, laudos e o Termo de Consen mento devidamente assinado;

c) A Unidade SIASS/Reitoria informará a data e horário da perícia a Unidade de Gestão de Pessoas e para servidor;

d) A avaliação de constatação de capacidade labora va via telemedicina será realizada através de meios de comunicação on-line (à

distância via conferencia web, Google Meet ou chamada de vídeo pelo Whatsapp, dentre outros);

e) O servidor deverá acessar o link enviado para o seu e-mail e/ou telefone pela Unidade SIASS/Reitoria na data e horário agendado

para a perícia;

f) Ao final da avaliação médica oficial (SIASS/IFMA), o perito deverá preencher e assinar o Atestado de Saúde Ocupacional

constatando a Avaliação da Capacidade Labora va por Recomendação Superior, via telemedicina (ANEXO III) e solicitar a assinatura

do servidor classificado de forma eletrônica, via SUAP.

g) Atestado de Saúde Ocupacional constatando a Avaliação da Capacidade Labora va por Recomendação Superior deverá ser

enviado via e-mail para a Unidade de Gestão de Pessoas e para o servidor periciado.

Caso haja algum imprevisto decorrente da impossibilidade do servidor par cipar da realização da perícia para a avaliação no dia e

horário agendado, o mesmo deverá informar via e-mail (siass@ifma.edu.br) para que seja feito um novo agendamento pela Unidade

SIASS/REITORIA.

Caso haja algum problema técnico tanto por parte do perito quanto por parte do servidor periciado, a Unidade SIASS/REITORIA

agendará uma nova data e horário e informará via e-mail para o servidor e para Unidade de Gestão de Pessoas.

_______________________________________________

(assinado eletronicamente)

Carlos César Teixeira Ferreira

Pró-Reitor de Planejamento de Desenvolvimento Ins tucional



ANEXO I: MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA POR

RECOMENDAÇÃO SUPERIOR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR – SIASS

UNIDADE SIASS IFMA

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA POR RECOMENDAÇÃO SUPERIOR

Nome do (a) Servidor (a)

Estado Civil: Sexo:

Data de nascimento:

RG: CPF:

Programa:

Considerando o exame pericial de avaliação de capacidade labora va por recomendação superior realizado em: ___/____/____,

concluímos que o (a) servidor (a) apresenta, no momento,

(    ) APTO (A)                                          (    ) INAPTO (A)

_______________, _____ de _________________ de 202_

________________________________________

(assinado eletronicamente)

Médico perito

_______________________________________________

(assinado eletronicamente)

Servidor (a)



ANEXO II: MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO, INFORMAÇAO E ESCLARECIMENTO AO SERVIDOR

TERMO DE CONSENTIMENTO, INFORMAÇAO E ESCLARECIMENTO AO SERVIDOR

Nome do(a) servidor (a):__________________________________________________

SIAPE:________________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________

CPF: _________________________________________________________________

1. Das informações preliminares:

1.1 Considerando o período de excepcionalidade ocasionado pela pandemia do Covid-19;

1.2 Considerando a necessidade do controle epidemiológico da pandemia assim como o isolamento social recomendado pelas

en dades nacionais e mundiais de saúde, o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Mundial da Saúde.

1.3 Considerando a manifestação posi va do Conselho Federal de Medicina no sen do de autorizar o atendimento da população via

Telemedicina;

1.4 Fica o(a) servidor(a) ciente de que se trata de atendimento em caráter excepcional, enquanto perdurar a manifestação do Covid-

19;

1.5 Fica o(a) servidor(a) ciente e concorda que o atendimento a distância poderá ser rejeitado, caso não venha a sur r o efeito

necessário no(a) servidor(a), ou poderá́ ser subs tuída pela consulta presencial, a critério do perito oficial do SIASS do IFMA;

1.6 Fica o(a) servidor(a) ciente que nos casos de telemedicina, autoriza o envio de dados/documentos/fotos/vídeos que permitam a

minha iden ficação, uma vez que ela se faz entre os peritos oficiais do SIASS do IFMA. Este consen mento para uso de imagens se dá

de forma gratuita, sem qualquer custo em meu bene cio ou prejuízo à minha pessoa, e poderá ser revogado a meu pedido ou

solicitação;

1.7 Fica o(a) servidor(a) ciente que, uma vez consen da a telemedicina, o perito preencherá uma ficha de anamnese do servidor,

contendo os dados clínicos necessários, sendo organizado em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do

perito no CRM.

1.8 Fica o(a) servidor(a) ciente que o sigilo e a integridade das informações serão resguardados pelo perito.

2. Dos riscos

2.1 Declaro que é de minha expressa e espontânea vontade passar informações médicas a meu respeito, através de meios de

comunicação on-line (a distância) para a realização da avaliação de constatação de capacidade labora va, estando sujeito às

seguintes situações:

- perda de conexão durante a telemedicina;

- necessidade de nova conexão para con nuidade da telemedicina;

- variação no estabelecimento da conexão.

2.2 Declaro que estou ciente que a telemedicina apresenta limitações por não possibilitar a minha perícia de forma presencial,

podendo ser, em alguns casos, limitados por vídeo e/ou foto.

2.3 Declaro que estou ciente de que as informações por mim prestadas, via online, poderão ser gravadas e armazenadas pelo perito

oficial do SIASS do IFMA, o qual guardará o devido sigilo, conforme exigido por lei.

3. Das considerações finais:

3.1 Declaro estar ciente que a telemedicina é uma alterna va nesse momento de exceção, e caso eu ou o perito percebamos a

necessidade da avaliação presencial ou em caso de interrupção da comunicação por falha técnica, a telemedicina é considerada

interrompida sendo necessário novo agendamento;

3.2 Declaro que estou ciente de que o procedimento visado não será realizado presencialmente pelo perito oficial do SIASS, e que a



minha recusa em cumprir o referido protocolo acarretará na não realização da perícia, não ensejando tal fato qualquer dever de

reparação;

3.3 Por tal razão, declaro estar ciente de que o atendimento via Telemedicina foi escolhido por mim, diante da impossibilidade da

consulta presencial, devido a pandemia do Covid-19, e expresso o meu consen mento para realização da consulta em questão.

3.4 Fui informado(a) ainda que, caso não opte pela perícia via telemedicina deverá aguardar o retorno das a vidades presenciais no

âmbito do IFMA;

3.5 Declaro também que fui informado que a emissão do atestado de saúde ocupacional – avaliação da capacidade labora va por

recomendação superior à distância é válida em meio eletrônico, durante a realização da telemedicina, segundo a Portaria MS n°

467, de 20 de março de 2020.

_____________________________

Assinatura do(a) servidor (a)

SIAPE:
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