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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PR-4 Pró-Reitoria de Pessoal 
Gabinete da Pro-Reitoria de Pessoal 
Seção de Assuntos Gerenciais

 

 

Ofício nº 9/2022 - PR4/GBPR4/SAG

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022.

Assunto: Portaria UFRJ 117 - parágrafo 2º do artigo 6º 

 

Prezados Senhores e Prezadas Senhoras:

 

A SUPERAST/CPST receberá os laudos médicos dos servidores por meio do aplicativo Sou-Gov para
agendamento das perícias para avaliação da limitação para o trabalho presencial. O laudo médico deverá ser
inserido no aplicativo nos 5 (cinco) primeiros dias corridos a partir da data de sua concessão.  O número de
dias de afastamento a ser inserido no formulário digital deverá ser 01, número convencionado pela
SUPERAST/CPST como código para este tipo de avaliação.

A equipe da SUPERAST/CPST fará a análise e o agendamento da Perícia Multidisciplinar em Saúde do
Trabalhador para avaliação da capacidade laborativa de cada servidor, visando caracterizar a limitação para o
trabalho presencial.

Essa também será uma oportunidade para o contato com as nossas equipes e delas receberem apoio para a
manutenção de sua capacidade de trabalho com retorno seguro ao ambiente de trabalho presencial na
Pandemia de COVID-19.

Segue Guia de como realizar o agendamento via Sou Gov.

Atenciosamente, 

 

Silvia Rodrigues Jardim

Superintendência Geral de Atenção à Saúde do Trabalhador

Pró- Reitoria de Pessoal

UFRJ

 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Rodrigues Jardim, Superintendente, em
07/04/2022, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


07/04/2022 19:15 SEI/UFRJ - 1818080 - Ofício

https://sei.ufrj.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1943913&infra_sistema=1… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufrj.br/auten�ca, informando
o código verificador 1818080 e o código CRC 0AD720A6.

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23079.213776/2022-01 SEI nº 1818080
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