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Para: Vice Presidencia Educacional;
Vice Presidencia Administrativa .
 
De: Presidência
 
Assunto: Retorno às aulas presenciais

 
Tendo em vista a evolução satisfatória no Estado do Rio de janeiro do cenário pandêmico, apresentada

no 37º mapa de risco da COVID-19, em que não se observa bandeiras vermelha ou roxa em nenhuma das nove
regiões, assim como a aceleração do programa nacional de imunização que incluiu como prioritária a vacinação dos
profissionais Educação, e com base no Decreto 47.608 de 18 de maio de 2021, prorrogado pelo decreto 47.669 de 29
de junho de 2021, na Portaria FAETEC/PR n º 641, de 29 de janeiro de 2021 que estabeleceu os calendários letivos
para o biênio 2020/2021  e na Portaria FAETEC/PR n º 642 de 04 de fevereiro de 2021 que dispôs sobre as medidas de
enfrentamento à COVID e orientações para o retorno às atividades letivas presenciais em 2021, a presidência informa
que a partir de 02/08/2021 as Unidades da Rede FAETEC darão início ao processo progressivo de retorno às aulas
presenciais.

 
Diante do exposto, a FAETEC esclarece aos servidores/colaboradores da Rede, após reunião prévia

com os representantes de classe, que:
 
- O servidor/colaborador portador de comorbidades (lista do Programa Nacional de Imunização - PNI)

 que ainda não tenha sido alcançado pela data de vacinação, de acordo com a sua faixa etária, deverá encaminhar
autodeclaração, conforme o Anexo II do Decreto 47.608 de 18 de maio de 2021, ao email institucional do chefe
imediato (responsável pela assinatura do MCF), que avaliará o pedido de trabalho remoto, conforme estabelecido no §
1º  do Art 4º do Decreto  47.608 de 18 de maio de 2021;

- O servidor/colaborador em trabalho remoto deverá elaborar plano de atividades que poderá ser revisto
e atualizado em qualquer tempo (§ 3º  do Art 4º do Decreto  47.608 de 18 de maio de 2021);

- O servidor/colaborador que estiver no regime de trabalho remoto deverá manter contato atualizado e
ativo com o seu chefe imediato, assim com dar ciência do andamento dos trabalhos e apontar eventuais dificuldades
que possam prejudicar o cumprimento das atividades sobre suas responsabilidades (§ 4º  do Art 4º do Decreto  47.608
de 18 de maio de 2021);

- O servidor/colaborador que tenha 60 (sessenta) anos ou mais, desde que vacinado, estará apto a
retornar as atividades presenciais após 14 (quatorze) dias da data da aplicação da segunda dose da vacina, quando for
o caso (Art 5º do Decreto  47.608 de 18 de maio de 2021);

- O servidor/colaborador integrante de grupo prioritário que não tenha recebido a vacina contra
COVID-19, apesar de já ter sido disponibilizada em data pretérita para a sua faixa etária, de acordo com os calendários
municipais de imunização, estará apto a retornar as atividades presenciais (Art 6º do Decreto  47.608 de 18 de maio de
2021);

- O servidor/colaborador não integrante de grupo prioritário que não tenha recebido a vacina contra
COVID-19, apesar de já ter sido disponibilizada em data pretérita para a sua faixa etária, de acordo com os calendários
municipais de imunização, estará apto a retornar as atividades (Art 6º do Decreto  47.608 de 18 de maio de 2021).

 
Atenciosamente,



 
 

João de Melo Carrilho

Presidente da FAETEC
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