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Termos Relacionados: EDC-RA, GAA, IGS, IGT-RA 
Gabinete Responsável: Gabinete de Recursos Humanos e Desenvolvimento 

Teletrabalho 
I. PROPÓSITO 

Fornecer orientação sobre as condições permitidas para o teletrabalho 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Montgomery County Public Schools (MCPS) apoia o teletrabalho como uma forma
eficaz de recrutar e reter excelentes funcionários, honrar o profissionalismo, aumentar a
flexibilidade, melhorar a produtividade dos funcionários, reduzir a quantidade de tempo
que os funcionários passam no trajeto de ida e volta para o trabalho, diminuir o
congestionamento do tráfego, reduzir o impacto ambiental das emissões dos carros,
preservar o espaço do escritório e promover um equilíbrio saudável entre casa e trabalho.

III. VISÃO GERAL

O teletrabalho é um acordo de local de trabalho flexível disponível para os funcionários
de MCPS quando existe uma situação mutuamente benéfica e quando há um acordo entre
o funcionário e o supervisor e chefe apropriados de que esta configuração é a mais
adequada para a situação e as circunstâncias.

O teletrabalho não está universalmente disponível para todas as classes de trabalho ou
cargos e deve ser aprovado com antecedência pelo supervisor e chefe apropriados. O
teletrabalho não é uma opção que um funcionário possa exigir ou que tenha o direito de
criar uma expectativa.

Os funcionários aprovados para participar do programa de teletrabalho MCPS estão
sujeitos às mesmas políticas do Conselho de Educação e regulamentos, procedimentos e
práticas MCPS (doravante referidos como regras MCPS), independentemente do seu
local de trabalho.  As horas de trabalho do funcionário, remuneração, benefícios, status
de trabalho e responsabilidades de trabalho não serão alterados devido a sua participação
no programa de teletrabalho.

IV. DEFINIÇÕES

REGULAMENTO MONTGOMERY COUNTY
PUBLIC SCHOOLS 
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A. Local de trabalho alternativo  é um ambiente apropriado para completar as tarefas 
atribuídas ao funcionário que não seja o local de trabalho principal do 
funcionário. 
 

B. Teletrabalho Intermitente ocorre quando um funcionário trabalha regularmente no 
local de trabalho principal, mas tem que teletrabalhar por períodos limitados de 
tempo com base em circunstâncias específicas ou responsabilidades de trabalho 
que poderiam ser acomodadas pelo teletrabalho. 
 

C. Deveres e Responsabilidades Portáteis são aqueles que geralmente podem ser 
realizados em um local de trabalho alternativo.  
 

D. Local de trabalho principal é o endereço de trabalho usual e habitual de MCPS do 
funcionário. 
 

E. Teletrabalho recorrente ocorre quando um funcionário trabalha em um local de 
trabalho alternativo de maneira regular e recorrente. 

 
 

F. Teletrabalho ou trabalho à distância é a prática de trabalhar longe do local de 
trabalho principal de um funcionário, como casa ou um local de trabalho 
alternativo, em vez de se deslocar para o local de trabalho principal e não altera os 
deveres do funcionário ou padrões/competências do trabalho. 

V. PROCEDIMENTOS 

A. Elegibilidade do Funcionário para o Teletrabalho 

Os funcionários em uma classe de trabalho ou posição em que algumas ou todas 
as funções e responsabilidades são portáteis, conforme determinado pelo 
supervisor ou chefe apropriado, podem ser elegíveis para o teletrabalho. 

 
B. Consideração para Aprovação 

 

Um supervisor e chefe podem considerar pedidos de funcionários para o 
teletrabalho.  Os funcionários podem solicitar a aprovação do teletrabalho 
recorrente ou intermitente.  A consideração da aprovação do tipo e da frequência 
do teletrabalho aprovado fica a critério do supervisor e do chefe.  A consideração 
para aprovação deve ser baseada na portabilidade do trabalho exigido pelo cargo 
de acordo com a descrição do trabalho. As classes e cargos aprovados para o 
teletrabalho devem ter componentes portáteis e, portanto, devem ser pelo menos 
parcialmente compatíveis com o trabalho em um local diferente do local de 
trabalho principal. Os fatores a serem considerados incluem o seguinte: 
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1. A posição tem tarefas que são portáteis e podem ser realizadas de um local 

diferente do local de trabalho principal;  
2. A capacidade de resposta e a transparência para o público não serão 

afetadas pelo teletrabalho; 
3. A segurança dos dados pode ser mantida; 
4. O serviço às partes interessadas internas e externas será mantido no 

mesmo nível de trabalho do local de trabalho principal; 
5. Os requisitos operacionais serão atendidos. 

 

C.  Processo de Solicitação de Teletrabalho e de Revisão  

1. Os funcionários que desejam ser considerados para o teletrabalho devem 
enviar uma solicitação ao seu supervisor usando o formulário de 
solicitação de teletrabalho aprovado. 

2. O supervisor apropriado analisa a solicitação e recomenda a aprovação ou 
negação da solicitação. As solicitações recomendadas para negação devem 
incluir uma justificativa por escrito para a recomendação. 

3. O formulário de solicitação de teletrabalho com a recomendação do 
supervisor é analisado pelo chefe apropriado e a solicitação é aprovada ou 
negada.  As solicitações negadas devem incluir uma justificativa por 
escrito para a decisão. 

4. O funcionário recebe o formulário de solicitação de teletrabalho 
preenchido e assinado como notificação da decisão sobre sua solicitação. 

5. Os funcionários aprovados para o teletrabalho devem concluir o 
treinamento de teletrabalho antes de iniciar o teletrabalho. 

6. Um funcionário que deseja apelar da decisão de pedido de teletrabalho de 
seu chefe pode apresentar uma carta de apelação dentro de 10 dias de 
serviço a partir da decisão ao Chefe de Gabinete de MCPS. 

 

D. Solicitação de Teletrabalho 

A solicitação de teletrabalho indica o interesse do funcionário em participar do 
programa de teletrabalho.  O pedido de teletrabalho não é um contrato de trabalho 
nem uma garantia de emprego.  O formulário de solicitação de teletrabalho 
preenchido deve ser mantido em arquivo no gabinete do chefe apropriado. Ao 
enviar o formulário de solicitação de teletrabalho, o funcionário reconhece que o 
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teletrabalho é um programa voluntário tanto para MCPS quanto para o 
funcionário e o acordo pode ser rescindido por qualquer uma das partes.  

O Escritório de Recursos Humanos e Desenvolvimento (sigla em inglês, OHRD) 
manterá uma lista mestra de funcionários aprovados para o teletrabalho. 

E. Treinamento 

1. Os funcionários aprovados para o teletrabalho participarão de treinamentos 
especializados em teletrabalho, incluindo estratégias, expectativas, 
comprometimento, segurança de dados e logística.  O não cumprimento do 
requisito de treinamento resultará no cancelamento da oportunidade de 
teletrabalho.  O treinamento em teletrabalho estará disponível regularmente 
usando ferramentas eletrônicas de treinamento.   O OHRD irá desenvolver e 
facilitar o treinamento. 

2. Os supervisores que supervisionam os funcionários aprovados para o 
teletrabalho receberão treinamento sobre os processos de solicitação, aprovação e 
implementação. 

F.  Continuação do Teletrabalho  

1. A aprovação do teletrabalho permanecerá válida, a menos que o acordo seja 
alterado ou rescindido pelo supervisor ou chefe apropriado. 

2. Uma vez por ano fiscal, cada funcionário recém-aprovado para teletrabalho e 
aqueles que continuam a fazê-lo devem concluir o treinamento de teletrabalho. 

3. A aprovação de um funcionário para o teletrabalho é válida apenas para o cargo 
ou posição ocupada no momento da aprovação.  Um funcionário que muda de 
cargo ou alocação equivalente em tempo integral (em inglês, full-time equivalent-
FTE) deve enviar uma nova solicitação de teletrabalho ao supervisor apropriado. 

G. Ajuste ou Rescisão do Teletrabalho 

1. A opção e oportunidade de teletrabalho fica a critério do supervisor e/ou chefe 
do funcionário. 

 
2. Durante o teletrabalho, o funcionário está sujeito a todas as políticas do 
Conselho e regras MCPS estabelecidas como se estivesse trabalhando no local de 
trabalho principal.   Se surgirem problemas de desempenho, eles serão tratados 
por meio dos sistemas de crescimento profissional. Empregados sujeitos a ações 
disciplinares, cujas avaliações de desempenho não atendam ao padrão ou 
competência, ou que estejam inseridos em um plano formal ou informal de 



GEH-RA 

5 de 9 
 

melhoria de desempenho, podem ter seu programa de teletrabalho ajustado ou 
encerrado. 

3. O supervisor pode rescindir o acordo de teletrabalho imediatamente se o 
funcionário violar as disposições deste regulamento ou deixar de cumprir todas as 
políticas do Conselho e regras MCPS estabelecidas.  

4. O supervisor pode ajustar ou encerrar a opção do funcionário de teletrabalho se 
algumas ou todas as responsabilidades de trabalho forem determinadas como não 
sendo mais portáteis. 

5. Um funcionário cuja aprovação de teletrabalho foi encerrada deve ser 
notificado por escrito pelo supervisor e chefe. Um funcionário que deseja apelar 
da decisão de rescisão do teletrabalho pode apresentar uma carta de apelação 
dentro de 10 dias de serviço da decisão ao Chefe de Gabinete MCPS. 

6. A frequência aprovada para o teletrabalho pode ser ajustada pelo supervisor a 
qualquer momento em resposta às necessidades organizacionais. 

H. Produto, Horário e Disponibilidade de Trabalho do Funcionário 
 

1. Os deveres, obrigações, responsabilidades, salários, benefícios e condições de 
emprego do funcionário com MCPS permanecem inalterados, incluindo a 
participação em todas as reuniões programadas regularmente. O funcionário 
deve estar disponível durante o horário de teletrabalho para comunicação por 
meio de métodos como telefone, e-mail ou outros métodos de comunicação 
apropriados e responder prontamente como se estivesse no seu local de trabalho.  
Mudanças no cronograma podem ser feitas a critério do supervisor. Em todos os 
casos, as necessidades operacionais de MCPS devem prevalecer sobre o 
teletrabalho.  
 
2. A capacidade de resposta e a transparência para o público não devem ser 
afetadas pelo teletrabalho.  Os funcionários aprovados para o teletrabalho devem 
fazer todos os esforços para que as interações com o público pareçam iguais, 
estejam eles no escritório ou em teletrabalho, e devem cumprir os prazos de 
serviço estabelecidos. 
 
3. Se um funcionário que normalmente teletrabalha em um determinado dia 
precisar comparecer a uma reunião, audiência ou evento, ou se encontrar com 
um cliente pessoalmente, ele poderá ser obrigado a alterar sua programação de 
teletrabalho para esse período. Os funcionários devem estar preparados para se 
reportar ao seu local de trabalho principal com um aviso de 24 horas com base 
na necessidade operacional. 
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4. Se uma situação de urgência ou emergência surgir inesperadamente em um 
dia em que um funcionário esteja programado para teletrabalho, a pedido do 
supervisor ou chefe, o funcionário deverá se apresentar em seu local de trabalho 
principal ou em outra instalação MCPS.   No caso de tal situação de emergência 
ou urgência, o funcionário será avisado com a maior antecedência possível. 
 
5. O tempo e a presença durante o teletrabalho são registrados da mesma 
maneira que no local de trabalho principal. Os funcionários devem cumprir as 
regras MCPS que regem licenças e horas extras. 
  
6. O funcionário deve solicitar e tirar licença durante o horário de teletrabalho 
aprovado de acordo com as regras MCPS estabelecidas e cada Acordo 
negociado. Antes que horas extras sejam trabalhadas, a aprovação adequada 
deve ser obtida.  A não obtenção de aprovação para licença e/ou horas extras 
pode resultar na rescisão do contrato de teletrabalho e/ou ação disciplinar. 
 
7. O trabalho realizado no local de trabalho alternativo é considerado um 
trabalho oficial de MCPS. O funcionário será responsável por manter a 
confidencialidade de todos os registros, documentos, produtos de trabalho e 
correspondência MCPS, e por proteger tais registros, documentos, produtos de 
trabalho e correspondência contra perda, destruição ou acesso não autorizado.  
 
8. Mediante notificação adequada, MCPS pode fazer visitas no local ou 
monitorar o local de trabalho remoto durante o horário de trabalho remoto 
aprovado do funcionário com a finalidade de: pegar ou entregar trabalho, 
equipamento ou materiais; avaliar o esquema de teletrabalho; verificar ou fazer 
manutenção de equipamentos de propriedade de MCPS; e inspecionar se o local 
de trabalho remoto é seguro e livre de perigos.  

 
I. Avaliação do Desempenho 

A avaliação do desempenho no trabalho de um funcionário durante o 
teletrabalho deve ser baseada nas expectativas de desempenho, competências e 
padrões atuais de MCPS.  

J. Leis, Regulamentos e Políticas 

Todas as leis federais, estaduais e locais, políticas do Conselho e regras MCPS 
aplicáveis se aplicam aos funcionários que participam do programa de 
teletrabalho. 

K.  Despesas Autorizadas  



GEH-RA 

7 de 9 
 

Os supervisores ou seus designados podem autorizar despesas usando 
procedimentos estabelecidos e com base no financiamento disponível para 
equipamentos de escritório, software, dispositivos de comunicação, incluindo 
tarifas de longa distância relacionadas aos negócios MCPS e suprimentos de 
escritório necessários para teletrabalhadores em seu local de trabalho alternativo.  

L. Suprimentos e Equipamentos 

1. MCPS não comprará equipamentos apenas com o propósito de permitir que 
um funcionário teletrabalhe, a menos que exigido pelas condições de emprego, 
como resultado de uma acomodação certificada ou durante períodos de trabalho 
remoto obrigatório, sujeito a considerações de orçamento.   
 
2. O custo de qualquer equipamento ou material adquirido pelo funcionário não 
será reembolsado sem a aprovação prévia por escrito. MCPS pode, a seu 
exclusivo critério, escolher comprar equipamentos e suprimentos para uso do 
funcionário ou pode permitir o uso de equipamento de propriedade do 
funcionário. A decisão quanto ao tipo, natureza, função e/ou qualidade do 
hardware eletrônico, software de computador, dados e equipamento de 
telecomunicações usados deve ser inteiramente de MCPS.  
3. Os funcionários podem usar suprimentos e equipamentos de propriedade de 
MCPS no local de trabalho alternativo aprovado, com a aprovação prévia por 
escrito de seu supervisor, desde que os suprimentos e equipamentos sejam 
usados apenas para fins relacionados ao trabalho.  
4. MCPS mantém a propriedade de todos os equipamentos fornecidos para o 
teletrabalho. Quando o equipamento MCPS é usado em um local de trabalho 
alternativo, o funcionário é financeiramente responsável por esse equipamento se 
ele for perdido, roubado ou danificado devido à negligência, uso indevido ou 
abuso do funcionário de acordo com o Regulamento IGT-RA Responsabilidades 
do Usuário para com Sistemas de Computador, Informações Eletrônicas e 
Segurança de Rede. 
5. Todos os equipamentos e suprimentos fornecidos por MCPS permanecem 
propriedade de MCPS e devem ser devolvidos imediatamente a MCPS na 
conclusão da participação do funcionário no programa de teletrabalho ou no 
momento da separação do funcionário de MCPS. 
6. O reparo e a manutenção do equipamento de propriedade do funcionário 
usado para teletrabalho são de responsabilidade do funcionário, assim como o 
custo de qualquer Provedor de Serviços de Internet necessário para acessar o e-
mail MCPS e outras redes ou sistemas de informação. 

M. Responsabilidades do Usuário para com Sistemas de Computador, Informações 
Eletrônicas e Segurança de Rede  
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1. Durante o teletrabalho, o funcionário deve seguir as mesmas práticas de 
segurança e privacidade exigidas no local de trabalho principal. MCPS pode 
exigir proteções de segurança adicionais em dispositivos de propriedade pessoal. 
Os funcionários são obrigados a informar MCPS imediatamente se o equipamento 
com dados MCPS for perdido ou roubado. 

2. O uso de qualquer equipamento pessoal pelo funcionário para fins de 
teletrabalho é feito exclusivamente por conta e risco do funcionário. Os 
teletrabalhadores devem proteger as informações e recursos contra roubo, acesso 
não autorizado, adulteração e perda de acordo com o Regulamento IGT-RA, 
Responsabilidades do Usuário para com Sistemas de Computador, Informações 
Eletrônicas e Segurança de Rede.  Os funcionários estão proibidos de copiar 
certos dados em computadores de propriedade pessoal ou outros dispositivos 
pessoais.  
 

N. Dia de Trabalho Regular  
 

O empregado não pode exercer qualquer outra atividade remunerada ou não 
durante o dia de serviço regular estabelecido.  O trabalho voluntário durante o 
dia de serviço regular estabelecido não é permitido, exceto se aprovado pelo 
supervisor ou chefe do funcionário. 

 
O. Cuidados com Filhos/Dependentes 

 
Espera-se que os funcionários gerenciem os cuidados com os filhos/dependentes 
ou as responsabilidades pessoais de uma forma que lhes permita cumprir com os 
deveres e responsabilidades do trabalho com sucesso. O teletrabalho não 
substitui o cuidado de crianças/dependentes. Espera-se que o funcionário não 
esteja prestando cuidados a filhos/dependentes durante o teletrabalho. 
 

P. Implicações Fiscais 
 

É responsabilidade do funcionário determinar quaisquer implicações fiscais de 
manter um local de trabalho remoto. MCPS não fornecerá orientação fiscal nem 
assumirá quaisquer obrigações fiscais adicionais.  Os funcionários são 
incentivados a consultar um profissional qualificado para discutir as implicações 
fiscais. 

 
Q. Salários e Benefícios 
 

O teletrabalho não é base para alteração de salário ou benefícios.  Os 
funcionários que são elegíveis para horas extras de acordo com o pagamento de 
horas extras para funcionários qualificados e o Fair Labor Standards Act podem 
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ser autorizados a teletrabalhar em uma base ad hoc com a aprovação do 
supervisor. 

R. Responsabilidade de MCPS 

MCPS não será responsável por danos ou perdas que ocorram ao equipamento 
pessoal do funcionário e bens imóveis resultantes da participação no acordo de 
teletrabalho. Os funcionários permanecem responsáveis por todos os seguros, 
serviços públicos, de telefone, conexões de Internet e custos relacionados no 
local de trabalho alternativo aprovado. 

S. Compensação de Trabalhadores e Licença por Lesão 

Em caso de lesão no local externo, o funcionário deve imediatamente (conforme 
as circunstâncias permitirem) entrar em contato com seu supervisor.  Os 
funcionários serão cobertos pela Lei de Compensação dos Trabalhadores do 
Estado de Maryland no caso de lesões ocorridas durante o desempenho real dos 
negócios/deveres oficiais durante o teletrabalho.  

Histórico do Regulamento:  Novo Regulamento 23 de agosto de 2006; revisado em 30 de novembro de 2021; revisado     


