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MÓDULO 37: MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 
 
CAPÍTULO 1: PLANEJAR A UTILIZAÇÃO E ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

TEMPORÁRIA  
 
 

ANEXOS: 1 – Fluxo do Subprocesso de Planejar a Utilização e Alocação de Mão de 
Obra Temporária  

                2 – Formulário de Utilização de Mão de Obra Temporária 
 
 
1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO 
 
1.1 Objetivo - Planejar a utilização e alocação de mão de obra temporária para atendimento 
às necessidades da DR. 
 
1.2 Abrangência - Toda a Empresa. 
 
1.3 Gestor – DR. 
 
1.4 Fornecedor – Empresas de Trabalho Temporário. 
  
1.5 Clientes – Unidades que utilizam a mão de obra temporária. 
 
1.6 Periodicidade – Anual. 
 
1.7 Duração – 60 dias. 
 
 
2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 
 
2.1 Procedimentos das Diretorias Regionais 
 
2.1.1 Analisar, anualmente, as necessidades de utilização e alocação de mão de obra 
temporária para atender às situações descritas a seguir: 
 
a) atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou o 
acréscimo extraordinário de serviços; 
 
b) substituir empregados de férias; 
 
c) substituir empregados afastados por licenças médicas e outros afastamentos a partir de 
10 dias e limitado a 6 (seis) meses, relativamente à posição de trabalho que gerou a 
substituição transitória, em unidades com até 6 (seis) distritos postais, localizadas no interior 
dos Estados e onde a substituição por pessoal próprio seja econômica e socialmente 
desvantajosa.  
 
2.1.2 Preencher o Formulário de Utilização de Mão de Obra Temporária – Anexo 2, deste 
capítulo, levando em consideração os seguintes aspectos: 
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a) justificativas;  
 
b) atividades a serem desenvolvidas; 
 
c) quantidade de pessoal; 
 
d) unidades de lotação onde serão alocados os MOTs; 
 
e) cargos; 
 
f) períodos de utilização; 
 
g) implicações financeiras. 
 
2.1.3 Enviar, por meio de Memorando, o formulário consolidado com as necessidades da 
Regional à Vice-Presidência Econômico-Financeira, com vistas à apresentação à Diretoria 
Executiva da Empresa, para aprovação orçamentária. 
 

 
* * * * * 


