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1. Fluxo de solicitação ao 

sistema IF-RHE



PRÉ-REQUISITOS
Só estarão aptos ao sistema os órgãos que estiverem com:

● Suas estruturas administrativas cadastradas no sistema RHE em conformidade com 
Decretos e Portarias de Estrutura Organizacional

● As respectivas chefias imediatas cadastradas no módulo de “confirmação de situação 
funcional” do sistema RHE

COMO SOLICITAR
Encaminhar PROA para a SUGEP contendo:

● Minuta normativa que autoriza o teletrabalho no órgão publicada
● Portaria do comitê publicada (instituída pelo dirigente máximo)
● Informar contato do responsável pela implantação (o ideal é que o servidor seja 

integrante do órgão setorial de GP e/ou faça parte do comitê ou órgão colegiado)

RECOMENDAMOS
Que as chefias responsáveis por cada unidade organizacional identifiquem as atividades 
(macro) de sua equipe, que possam ser executadas em regime especial de teletrabalho, para 
registro na ferramenta de apoio tecnológico.

1. FLUXO DE SOLICITAÇÃO AO SISTEMA IF-RHE
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2. Instrumento auxiliar para 

construção de Plano de 
Trabalho



● A partir da publicação do Decreto nº 56.536/2022, que regulamentou o regime 
especial de teletrabalho, a elaboração de um plano de trabalho passou a ser 
pré-requisito para a realização de teletrabalho.

● Diante desse cenário, a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(SUGEP) desenvolveu um instrumento, objetivando auxiliar na criação dos planos 
de trabalho e incentivar o acompanhamento das entregas realizadas.

● Trata-se de um instrumento para uso temporário.

● Para fazer download, acesse gestaodepessoas.rs.gov.br/teletrabalho

2. INSTRUMENTO AUXILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE PLANO DE 
TRABALHO
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