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Apresentação

 Aos poucos, vamos retomando as
atividades e, para muitos, o trabalho
presencial. Embora algumas áreas da
engenharia não tenham parado por
atuarem em serviços essenciais,
muitos profissionais aderiram ao
home office.

Com o retorno, surgem muitas
dúvidas, inclusive denúncias de
violações trabalhistas. Esta cartilha
tem o objetivo de elucidar as
principais questões e afirmar a
importância do sindicato na
mediação e luta pelos direitos dos
engenheiros e das engenheiras e
também por condições de trabalho
dignas.

São deveres do empregador
fornecer Equipamento de
Proteção Individual (EPI) e
manter a salubridade do
ambiente. É fundamental
afirmar a ciência e garantir
investimentos em pesquisa e
tecnologia. Por fim, afirmamos
a memória de todos e todas
que foram acometidos pela
Covid-19 e, infelizmente,
faleceram. Em defesa da
ciência, do SUS e da pesquisa.

Após um ano intenso de esforço dos estados e municípios
pela vacinação, 2022 apresenta um quadro positivo de
enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ao contrário do
discurso negacionista do governo federal, a ciência
venceu, mostrando a eficácia da vacina no combate à
morte e casos graves da doença.
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Presidente da Fisenge

VACINA, SIM!



Deveres do
empregador 
(PORTARIA INTERMINISTERIAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

E PREVIDÊNCIA Nº14, DE 20 DE JANEIRO DE 2022)

- Fornecimento de máscaras cirúrgicas
ou PFF2(N95), além de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI);

- Orientação sobre higienização das
mãos;

- Manutenção de distanciamento social;

- Organização dos trabalhadores em
diferentes horários nos locais de
refeição;

- Aumento da frequência de
higienização dos locais de trabalho,
instalações sanitárias e vestiários, além
de pontos de grande contato como
teclados, corrimãos, maçanetas,
terminais de pagamento, botões de
elevadores, mesas e cadeiras;

- Disponibilização de pia com água e
sabonete líquido e toalha descartável ou
dispensadores de sanitizante adequado
para as mãos, como álcool a 70%;

- Implementação de procedimentos
para comunicação, identificação e
afastamento de trabalhadores com
sintomas da Covid-19;

- Monitoramento dos trabalhadores
para garantir o afastamento dos casos
confirmados, suspeitos e contatantes
próximos de casos confirmados da
Covid-19;

- Ventilação dos locais de trabalho e
áreas comuns;

- Em ambientes climatizados, a
organização deve utilizar o modo de
renovação de ar do equipamento, a fim
de evitar a recirculação de ar interior;

- Orientação sobre o não
compartilhamento de toalhas e
produtos de uso pessoal;

- Todo protocolo deverá ser estendido
a trabalhadores terceirizados. 
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Considera-se caso 
confirmado, o trabalhador 
nas seguintes situações:
A)  Síndrome Gripal - SG ou
Síndrome Respiratória Aguda Grave
- SRAG, conforme definição do
Ministério da Saúde, associada à
anosmia (disfunção olfativa) ou à
ageusia aguda (disfunção gustatória)
sem outra causa pregressa, e para o
qual não foi possível confirmar
Covid-19 por outro critério;

 B)  SG ou SRAG com histórico de
contato próximo ou domiciliar de
caso confirmado de Covid-19, nos
quatorze dias anteriores ao
aparecimento dos sinais e sintomas;

C) SG ou SRAG com resultado de
exame laboratorial que confirme
Covid-19, de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde;
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D) indivíduo assintomático com
resultado de exame laboratorial que
confirme Covid-19, de acordo com
as orientações do Ministério da
Saúde; ou

E) SG ou SRAG ou óbito por SRAG
para o qual não foi possível
confirmar Covid-19 por critério
laboratorial, mas que apresente
alterações nos exames de imagem
de pulmão sugestivas de Covid-19,
de acordo com as orientações do
Ministério da Saúde.

Considera-se caso suspeito todo o
trabalhador que apresente quadro
compatível com SG ou SRAG,
conforme definição do Ministério
da Saúde.



Sim, você tem direito a afastamento e é importante para que não haja
contaminação de outras pessoas.

EU TESTEI POSITIVO PARA COVID-19 E TRABALHO
PRESENCIALMENTE. TENHO DIREITO A AFASTAMENTO?1

Perguntas e respostas
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A confirmação da doença deve ser feita pelo médico, logo, é mais
seguro para o empregado apresentar o atestado médico ao
empregador.

PRECISO APRESENTAR ATESTADO MÉDICO MESMO COM O TESTE
POSITIVO?2

Caso esteja impossiblitado de trabalhar, terá sim. 

E NOS CASOS DE TESTE POSITIVO EM TRABALHO HOME OFFICE
TENHO DIREITO A AFASTAMENTO?3

De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, o isolamento
de casos leves e moderados deverá ser feito por 7 dias, desde que
não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas
e sem o uso de antitérmicos.

QUANTOS DIAS PRECISO ME ISOLAR A PARTIR DO TESTE
POSITIVO?4



Em caso de sintomas, é recomendável informar a empresa, que
indicará quais procedimentos serão tomados. A Portaria Interministerial
14/2022 também prevê que o empregado que esteja com suspeita de
contaminação pela COVID-19 fique afastado pelo prazo de 10 dias que
serão pagos pelo empregador.

ESTOU COM SINTOMAS DE COVID-19. DEVO ME AFASTAR 
DO TRABALHO?5
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Sim, desde que o médico avalie que você tem condições para
cumprir suas funções em home office.

POSSO TRABALHAR DE CASA ENQUANTO ESTIVER EM
ISOLAMENTO?6

É direito do(a) trabalhador(a) o afastamento por motivo de cuidado
com a saúde. Além disso, a empresa também deve considerar a
responsabilidade com a saúde coletiva. Em caso de descumprimento,
denuncie ao sindicato (juridico@fisenge.org.br)

E SE A EMPRESA ME OBRIGAR A TRABALHAR MESMO QUE EU NÃO
ESTEJA EM CONDIÇÕES?7

A Lei 14.151/2021 dispõe que, durante a emergência de saúde pública
causada pelo coronavírus, a trabalhadora gestante deverá permanecer
afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua
remuneração por meio de trabalho remoto. Pessoas com comorbidade
e idosos dependerão dos Acordos ou Convenções Coletivas, embora
exista diretrizes do Ministério do Trabalho que recomendam o home
office nestes casos.

SOU DO GRUPO DE RISCO (GESTANTES, PESSOAS COM
COMORBIDADE E IDOSOS). POSSO PERMANCER EM HOME OFFICE
E NÃO RETORNAR AO PRESENCIAL?
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O sindicato pode incluir cláusulas nos acordos e convenções coletivas
que garantam o afastamento imediato do(a) trabalhador(a) no
momento que apresentar sintomas; a garantia de trabalho remoto para
pessoas idosas e com comorbidade; garantia de estabilidade após
recuperação da Covid-19.

O QUE O SINDICATO PODE FAZER?9
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A depender dos fatos e da motivação, você poderá procurar o seu
sindicato e entrar com uma ação indenizatória na justiça.

SE EU FOR DEMITIDO LOGO APÓS ME RECUPERAR DA COVID-19?10

Não há uma obrigação em lei, mas o ideal é refazer o teste nos postos
de saúde do SUS, cumprir o isolamento e não apresentar sintomas.

PRECISO APRESENTAR TESTE NEGATIVO PARA COVID-19 ANTES
DE VOLTAR AO TRABALHO?11

Em alguns estados do Brasil, já existe a obrigatoriedade da
apresentação da carteira de vacinação para entrada em alguns
estabelecimentos e a empresa pode exigir de seus funcionários,
considerando o princípio de preservação da saúde coletiva e
segurança no trabalho. Se o trabalhador se recusar a apresentar a
carteira de vacinação, poderá ser punido com advertência,
suspensão ou até mesmo demissão. 

A EMPRESA PODE ME OBRIGAR A MOSTRAR A CARTEIRA DE
VACINAÇÃO?12



Sim. Apenas se a doença evoluir e ultrapassar os 15 dias.

EU TENHO DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA DO INSS SE ESTIVER COM
COVID-19?13
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O MEI tem direito ao auxílio-doença desde o primeiro dia de
afastamento. Quem é PJ (Pessoa Jurídica) poderá ter acesso ao
benefício se contribuir como autônomo.

SOU MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). TAMBÉM POSSO
RECEBER O AUXÍLIO-DOENÇA DO INSS?14

Após o 15º dia de afastamento, deverá agendar uma perícia
previdenciária por meio do telefone 135 ou do site Meu INSS (clique
em "Agendar perícia", localizado logo abaixo no campo Serviços sem
senha, informe seus dados e siga as orientações nas telas seguintes).

O QUE DEVO FAZER PARA TER ACESSO AO BENEFÍCIO?15

Para que a contaminação por COVID-19 seja considerada acidente de
trabalho é preciso uma avaliaçõ de cada caso, ou seja, se a atividade
do trabalhador(a) contaminado(a) é de risco, se existe nexo causal
entre a contaminação e as atividades desenvolvidas, com observância
às regras de proteção.

SE EU PEGAR COVID-19 DURANTE O TRABALHO PRESENCIAL
AINDA É CONSIDERADO ACIDENTE DE TRABALHO?16



O relatório médico com o nome do segurado, CID (Classificação
Internacional de Doenças), que é uma lista publicada pela OMS
(Organização Mundial de Saúde), e o tempo estimado para
recuperação.

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO APRESENTAR PARA TER DIREITO AO
AUXÍLIO-DOENÇA?17
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De acordo com a Portaria Interministerial nº 14/2022, os empregados
que tiveram contato com pessoas contaminadas pelas COVID-19
deverão ser afastados, em regra, pelo prazo de 10 dias - não precisa
comprovar a contaminação por atestado médico, mas precisa provar
que a pessoa com quem esteve em contato estava contaminada.

UMA PESSOA DA MINHA CASA TESTOU POSITIVO E EU NÃO. 
DEVO CONTINUAR INDO AO TRABALHO?18

Art. 303. A DIB será fixada:
(...)

§ 2º No caso da DII do segurado ser fixada quando este estiver em
gozo de férias ou licença-prêmio ou qualquer outro tipo de licença
remunerada, o prazo de quinze dias de responsabilidade da empresa,
será contado a partir do dia seguinte ao término das férias ou da
licença."

TIVE COVID NAS FÉRIAS? O PERÍODO AINDA SEGUE COMO FÉRIAS
OU SÃO SUSPENSAS DURANTE O TEMPO DE ATESTADO?19
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Sindicatos Filiados

E-mail: senge@sengeba.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

E-mail: senge-es@senge-es.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E-mail: sengemg@sengemg.com.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

E-mail: secretariajp@sengepb.com.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DA PARAÍBA

E-mail: senge-pr@senge-pr.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARANÁ

E-mail: sengepe@hotlink.com.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

mailto:senge@sengeba.org.br
mailto:senge-es@senge-es.org.br
mailto:sengemg@sengemg.com.br
mailto:secretariajp@sengepb.com.br
mailto:senge-pr@senge-pr.org.br
mailto:sengepe@hotlink.com.br
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E-mail: secretaria@sengerj2.org.br / olimpiodos@gmail.com
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

E-mail: senge-es@senge-es.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NA CIDADE DE VOLTA REDONDA (RJ)

E-mail: sengero@brturbo.com.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE RONDÔNIA

E-mail: contato@searn.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO RIO GRANDE DO NORTE

E-mail: seagro@seagro-sc.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA

E-mail: sengese@sengese.org.br
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SERGIPE

mailto:secretaria@sengerj2.org.br
mailto:olimpiodos@gmail.com
mailto:senge-es@senge-es.org.br
mailto:sengero@brturbo.com.br
mailto:contato@searn.org.br
mailto:seagro@seagro-sc.org.br
mailto:sengese@sengese.org.br

