
Guia de
TELETRABALHO

do CBMSE



Devido ao coronavírus, parte dos bombeiros 

militares estarão em regime de teletrabalho, 

conforme orientações previstas no Plano de 

Contigência COVID-19 do CBMSE.

Isso demanda uma nova postura e um novo desafio, 

como manter o foco, gastando mais tempo do que o 

necessário para realizar as atividades. O propósito 

deste Guia é ajudar você militar a ter uma atuação 

produtiva de trabalho em casa.

Veja algumas orientações:



Embora o quadro administrativo tenha sido 

direcionado para do teletrabalho, podendo 

comparecer nos quartéis em caos excepcionais, 

alguns bombeiros militares fazem parte de grupos 

de risco. A Corporação tem ciência disso e sabe que 

merecem atenção especia l .  Estes ,  devem 

desempenhar apenas o trabalho remoto, funções 

determinadas pela chefia imediata. Fazem parte 

deste grupo os bombeiros militares:

Gestantes;

Com 60 anos ou mais;

Portadores de imunossupressão;

Que viajaram e coabitam com pessoas que 

estiveram em outros países nos últimos 07 (sete) 

dias;

Que apresentam doenças respiratórias crônicas 

(comprovadas por atestado médico);

Que coabitam com idosos que apresentam 

doenças crônicas;

Grupos de risco



DICAS

Estabeleça seu local de trabalho
Defina um cômodo da casa como a

sua sala ou setor e organize tudo o que

você vai precisar para trabalhar.

Que tipo de roupa devo usar?
Ficar o dia inteiro de pijamas pode

ser prejudicial para sua produtividade.

Escolha roupas confortáveis para trabalhar.

Organize seu tempo
Lembre-se que você continua

trabalhando, a diferença que está em sua

casa, para evitar distrações e desorganização 

defina uma rotina com metas e mantenha seu 

horário habitual de trabalho.

A tecnologia é sua grande aliada
Use as ferramentas on-line, que

rotineiramente já faz uso no seu ambiente

de trabalho como o portal do CBMSE, E-DOC 

ou ainda o whatsapp.

Programe seus intervalos!
Estipule um horário para seu almoço,

lanche e cafezinho. Cumpra como se

estivesse em sua rotina diária.

A atividade administrativa é fundamental.

Ela dá suporte a toda estrutura do CBMSE.

LEMBRE-SE



Sistema e-DOC e o teletrabalho

O que é necessário para acessar o e-Doc em casa?

Clique em <<Abrir com>>, selecione o programa 

LibreOffice Writer e selecione a opção <<Sempre usar 

este aplicativo para abrir arquivos…>>, em seguida clique 

em Ok.

Menu => Ferramentas / Opções / Segurança / Segurança 

de Macros / selecionar a opção Média, confirmando em 

Ok.

Selecione qualquer arquivo de texto e clique nele com o 

botão direito do mouse;

Acesso à Internet;

O programa LibreOffice instalado no computador e 

configuração adequada para que este seja o editor de 

texto padrão para utilização de assinatura eletrônica, 

instalação do e-Token.

Configurações necessárias no LibreOffice

Menu => Ferramentas / Opções / Internet / Proxy, 

selecionar a opção Nenhum, confirmando em Ok.

Obs. Definir o LibreOffice como editor de texto padrão, caso 

o computador possua outro editor de texto. Como fazer 

isso?



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 DO ESTADO DE SERGIPE


