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Teletrabalho é a modalidade de trabalho realizada fora das depen-Teletrabalho é a modalidade de trabalho realizada fora das depen-
dências da Universidade, com a util ização de recursos tecnológicos edências da Universidade, com a util ização de recursos tecnológicos e
que não se enquadram na ideia de trabalho externo, isto é,  do trabalhoque não se enquadram na ideia de trabalho externo, isto é,  do trabalho
que, em razão de sua natureza, é desempenhado em locais externos,que, em razão de sua natureza, é desempenhado em locais externos,
como é o caso de motoristas, representantes, vendedores, etc.como é o caso de motoristas, representantes, vendedores, etc.

O que é teletrabalho?O que é teletrabalho?

Trabalho prestado, na maior parte do tempo, fora das dependênciasTrabalho prestado, na maior parte do tempo, fora das dependências
da instituição;da instituição;
Util ização de recursos tecnológicos;Util ização de recursos tecnológicos;
Não ser trabalho externo.Não ser trabalho externo.

Assim, as principais características são:Assim, as principais características são:
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O teletrabalho é necessariamente realizado com recursos tecnológicos.O teletrabalho é necessariamente realizado com recursos tecnológicos.
Além disso, a atividade poderia ser exercida perfeitamente dentro dasAlém disso, a atividade poderia ser exercida perfeitamente dentro das
dependências da Universidade, mas é realizada em outro local.dependências da Universidade, mas é realizada em outro local.   

No caso do trabalho externo, não é necessário o uso de recursos tecno-No caso do trabalho externo, não é necessário o uso de recursos tecno-
lógicos. A atividade deve ser realizada em local externo às depen-lógicos. A atividade deve ser realizada em local externo às depen-
dências da instituição e geralmente é incompatível com a fixação dedências da instituição e geralmente é incompatível com a fixação de
horário de trabalho.horário de trabalho.   

O que não é teletrabalho?O que não é teletrabalho?


