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Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna
Prorrogado até o dia 30 de abril o prazo para entrega do Termo de Adesão
A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) comunica que o prazo para a entrega do Termo de
Adesão ao Teletrabalho foi prorrogado até o dia 30 de abril. O termo é um anexo à Norma de
Execução nº 2/2020, de 14 de abril, sobre o controle da frequência de servidores em regime de
teletrabalho durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.
Para facilitar o preenchimento do formulário de Adesão, apresentamos as seguintes
informações:
1. A Cegep disponibilizou o formulário de Adesão ao Teletrabalho na ferramenta Vipro. Dessa
forma, o servidor que tiver assinatura digital poderá preencher o formulário e já encaminhá-lo ao
seu gerente.
2. Para os servidores que preferirem fazê-lo pelo escaneamento, basta imprimir, assinar o
documento e encaminhar aos seus gerentes.
3. Os servidores também poderão encaminhar para seus gerentes o Termo de Adesão pelo e-mail
institucional.
4. A assinatura/ciência do gestor será considerada como efetuada quando ele encaminhar os
formulários de suas equipes para a Cegep, pelo e-mail cegep.frequencia@sefaz.ce.gov.br

Acesse a plataforma de Home Office desenvolvida pela Célula de Desenvolvimento de
Pessoas (Cedep)
Clique na imagem para acessar

Ferramentas de Colaboração e Comunicação Microsoft e Cisco
Por conta da pandemia da Covid-19, muitas organizações tiveram que migrar para o trabalho remoto de
forma não planejada. Desse modo, empresas como a Microsoft e a Cisco liberaram temporariamente suas
ferramentas de comunicação e colaboração. Foi oferecido à Sefaz o uso temporário dessas ferramentas,
de forma a otimizar a comunicação entre as equipes.

Por meio da Lanlink, a Microsoft liberou, em 16 de abril, o uso da sua suíte, devendo ficar disponível até
15 de outubro. Durante o período de teste, vamos nos certificar da efetividade desse tipo de ferramenta e
estudar a viabilidade de uma futura aquisição. Por enquanto, não há ainda, uma certeza de sua
continuidade. Inicialmente foram criados usuários para Arins, Cedep, Cotic e para todos os demais
gestores.
Caso alguma outra Coordenadoria queira criar times de trabalho para as suas equipes, deve solicitar à
Cotic pelo e-mail grupocegot@sefaz.ce.gov.br. Qualquer um desses usuários já criados pode iniciar salas
de reunião com quaisquer outras pessoas, mesmo que ainda não registradas.
Como estamos realizando uma PoC (Proof of Concept), o link para o suporte self-service aos aplicativos é o
seguinte: https://support.office.com/pt-br/officetraining-center.

Em breve, também será liberado, para experimentação, o uso da ferramenta Webex da Cisco!

