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ANEXO I -  TERMO DE DECLARAÇÃO DE TELETRABALHO 
  
Eu, ______________________________________, matrícula ______, declaro, para os devidos fins de direito, e para atender os termos da 
Resolução do Tribunal de Justiça da Bahia nº 11/2020, que, uma vez autorizado o regime de Teletrabalho, comprometo-me a executar as 
tarefas com a qualidade exigida e; 
  
Que a instalação em que executarei o teletrabalho possui a estrutura física e tecnológica necessárias e adequadas à realização do mesmo; 
  
Que as instalações físicas e os equipamentos por mim utilizados para o teletrabalho são ergonômicos e adequados às atividades a serem 
realizadas fora das dependências do Tribunal; 
  
Que estou ciente de que é minha exclusiva responsabilidade providenciar a estrutura física e tecnológica necessárias ergonômicas e 
adequadas às atividades a serem realizadas fora das dependências do Tribunal, bem como prover o meu deslocamento, quando necessário, 
tudo às minhas expensas; 
  
Que não apresento contraindicações, por motivo de saúde, para realização das atividades em regime de teletrabalho; 
  
Que guardarei sigilo, respeitando as informações contidas nos processos  e documentos a que tiver acesso em regime de Teletrabalho, sob 
pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor; 
  
Que estou ciente do conteúdo do Decreto Judiciário nº 474, de 16 de agosto de 2019, regulamenta a Política de Segurança da Informação e 
institui Normas para Utilização de Recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia; 
  
Que estou ciente de que é vedada a delegação a terceiros, servidores ou não, da execução das minhas atribuições, que devo desempenhar 
pessoalmente, sob pena de responsabilidade; 
  
Que estou ciente dos deveres e das vedações dispostas na Resolução do Tribunal de Justiça da Bahia nº 11, de 09 de dezembro de 2020; 
  
Que o não atingimento das metas de produtividade fixadas, bem como o descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos aos servidores 
autorizados a realizar o teletrabalho acarretará a imediata suspensão ou cancelamento do teletrabalho; 
  
Local e data: 
Assinatura do servidor: 
  
  
ANEXO II - PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 
  
Dados da unidade 
  
Unidade: 
Gestor:                                                          Matrícula: 
Chefe Imediato:                                            Matrícula: 
  
Dados do Servidor 
  
Nome:                  Cargo/função:                 Matrícula: 
Endereço do teletrabalho:           
Telefone:                                       E-mail institucional: 
  
Dados do Teletrabalho 
  
Tipo (Parcial/Integral): 
  
Dias da semana que adotará regime de teletrabalho (somente para regime parcial): 
  
Prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de teletrabalho (limitado a 12 meses): 
  
Comparecimento presencial (art. 20, § 2º, da Resolução nº 11/2020) : 
  
Cronograma de Reuniões para avaliação de desempenho 
 

Data Observação 

    

    

    

    

  
Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor 

  Descrição do trabalho pactuado Metas a serem alcançadas Observação 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

  
Local e data: 
 
------------------------         ------------------------             ------------------------- 
Servidor                       Chefe imediato                  Gestor da Unidade 


