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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

    INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

   
PORTARIA Nº 1.341, DE 30 DE JUNHO DE 2016 

 

Estabelece a regulamentação da jornada de 

trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos 

em Educação do IFBA.  

 

  O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

considerando:  

 

- o disposto nos artigos 19, 44 e 98 da Lei nº 8.112/90 e no Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 

1995, com as alterações efetivadas pelos Decretos nº 1.867, de 17 de abril de 1996 e nº 4.836, de 09 

de setembro de 2003;   

- o contido no Art. 5º da Lei nº 11.091, de 12/01/2005, inciso VII, que define o público usuário; 

- o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8112/90, que dispõe sobre os conceitos de servidor e cargo 

público; 

-os objetivos e finalidades estatutárias do IFBA, bem como a sua função social e a busca incessante 

pelo aumento da qualidade do serviço público ofertado pela Instituição à comunidade; 

- o cumprimento dos dispositivos constitucionais em que a Administração Pública direta e indireta 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, motivação, finalidade, eficiência e preservação do interesse público; 

- as características de funcionamento dos Campi e da Reitoria do IFBA, tendo setores que 

compreendem o desenvolvimento de atividades administrativas e pedagógicas em turnos contínuos, 

em períodos iguais e/ou superiores a 12 (doze) horas diárias ininterruptas e/ou período noturno com 

pleno atendimento ao público, com a missão de oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da 

Educação Profissional e Tecnológica;  

- as experiências já consolidadas de flexibilização de jornada nas Instituições Federais de Ensino; 

- o contido no acórdão do Tribunal de Contas da União - 1ª Câmara nº 5.847/2013; 

- o contido no Relatório de Auditoria da Controladoria Geral da União nº 201316941; 

 

  RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Autorizar a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico administrativos em 

educação do quadro permanente de pessoal do IFBA nos termos do presente regulamento e 



 

legislação vinculada (Decreto nº 1.590/1995; Decreto nº 4.836/2003; Lei nº 8.112/1990; Lei nº 

11.892/2008). 

 

§1º O deferimento da flexibilização de jornada aos setores do IFBA dependerá do preenchimento 

dos requisitos estabelecidos neste ato. 

 

§2º Uma vez deferida a flexibilização, por ato específico do Reitor do IFBA, os servidores deverão 

cumprir jornada de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 

Art. 2º. Estabelecer o horário regular de funcionamento do IFBA, nos seguintes termos: 

I –na Reitoria, de segunda-feira a sexta-feira, no período das 07h às 20h; 

II – nos Campi, de segunda-feira a sexta-feira, funcionará dentro do período das 07h às 22h e aos 

sábados no período das 07h às 19h, respeitadas as suas especificidades e a carga horária máxima 

semanal do servidor. 

 

§1º Caberá ao servidor cumprir, dentro do horário de funcionamento da instituição, a jornada de 

trabalho estabelecida na legislação em razão de seu cargo. 

 

§2º Variações e ajustes em torno deste horário serão possíveis devendo ser submetidas pelos 

Diretores Gerais ao Conselho de Campus para aprovação. 

 

§3º Caberá ao Diretor Geral no Campus e ao Reitor na Reitoria promover a ampla divulgação dos 

horários de funcionamento dos Campi e Reitoria, respectivamente. 

 

Art. 3º. A jornada de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos em Educação do quadro 

permanente de pessoal do IFBA é de 8 (oito) horas diárias, perfazendo o total de 40 (quarenta) horas 

semanais, respeitando-se o intervalo mínimo de 1 (uma) hora e no máximo 3 (três) horas, para 

descanso e alimentação, podendo ser flexibilizada de acordo com o capítulo III, deste regulamento. 

 

Parágrafo único. Os servidores cujos cargos possuam jornada regulamentada em lei específica 

observarão o disposto nestas orientações, no que não contrariar a legislação de regência. 

 

Art. 4º. A duração do intervalo intrajornada será definida observado o interesse do serviço público, 

respeitando os limites estabelecidos no art. 5º, parágrafo 1º do Decreto nº 1590/95.  

 

Art. 5º. A jornada de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos ocupantes de função 

gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CD), bem como os servidores que estiverem substituindo os 

titulares das funções, será de 8 (oito) horas diárias, perfazendo o total de 40 (quarenta) horas 

semanais e regime de dedicação integral, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso II do 

Decreto nº 1590/95, respeitando-se o intervalo intrajornada de no mínimo 1 (uma) hora e no 

máximo 3 (três) horas diárias para descanso e alimentação. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 6º. Para efeitos desta Portaria consideram-se os seguintes conceitos:  

 

a) Jornada: Horas diárias de trabalho;  

b) Carga Horária: Total de horas semanais de trabalho;  

c) Atividades Contínuas e Ininterruptas: Aquelas que exigem regime de turnos em períodos iguais 

ou superiores a 12 (doze) horas, em função das peculiaridades, atribuições e competências 

institucionais;  



 

d) Público: pessoas, usuários ou coletividades, internas ou externas ao IFBA, que usufruam direta 

ou indiretamente dos serviços por ele prestados, conforme inciso VII do art. 5º da Lei nº 

11.091/2005;  

e) Setor: Menor estrutura administrativa existente no organograma de cada Campus e Reitoria, 

correspondente a serviço determinado; 

f) Núcleos de competência: formados por setores de diferentes especialidades, porém agrupados de 

acordo com atividades afins e/ou correlatas, com vistas à promoção da cooperação mútua; os 

núcleos de competência deverão ser propostos localmente de acordo com as especificidades de cada 

Campus;                                                               

g) Trabalho Noturno: Aquele que ultrapassa as 21:00, conforme §1º do Art. 3º do Decreto 1590/95;                                                                                                                

h) Temporário: Que dura certo tempo; temporal. Que não é definitivo; provisório, transitório;                                                                                                                          

i) Excepcional: que é fora do comum, que ocorre além dos limites do estabelecido ou do que é 

normal,  frequente ou corriqueiro. 

 

CAPÍTULO III 

DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
 

Art. 7º. A flexibilização da jornada de trabalho tem sua fundamentação no interesse público, sendo 

comprovado pela necessidade de funcionamento ininterrupto por, no mínimo, 12 (doze) horas, para 

prestação de atendimento ao público e/ou trabalho noturno, exigindo dos setores aplicáveis 

disponibilidade, prontidão e não interrupção no atendimento ao público. 

 

§1º. Não deverá ser permitido o fechamento das áreas de prestação de serviço de atendimento ao 

público para realização de serviços internos, exceto em períodos especiais, com justificativa e 

aprovação prévia do Diretor Geral nos Campi e Pró-Reitores ou Diretores Sistêmicos na Reitoria.  

 

§2º. O responsável pelo setor deverá - caso seja autorizado o serviço interno - promover, com 

antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), a ampla divulgação do período no qual serão 

realizados serviços internos, informando a data do retorno das atividades normais do setor; 

 

Art. 8º. A jornada flexibilizada de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos em Educação 

do IFBA será de 6 (seis) horas diárias, perfazendo uma carga horária de 30 horas semanais, ficando 

os setores, juntamente com o Diretor Geral no Campus e os Pró-Reitores / Diretores Sistêmicos na 

Reitoria, responsáveis pelo estabelecimento dos horários diários de cada servidor, respeitando o 

período de 12 horas ininterruptas.  

 

§ 1º. Essa jornada flexibilizada poderá ser implementada nos setores ou núcleos de competências 

dos Campi e Reitoria organizados em até 3 (três) turnos de atividades, por no mínimo 12 horas 

ininterruptas, se houver a ocorrência de atendimento ao público ou trabalho noturno;  

 

§2º O servidor com carga horária flexibilizada fará jus a intervalo de 15 (quinze) minutos diários 

após 4 (quatro) horas de expediente. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do 

trabalho. 

 

§3º O servidor estudante, caso necessite de horário especial, não poderá exercer a jornada 

flexibilizada de trabalho. 

 

Art. 9° Nos Setores onde houver preenchimento dos requisitos previstos no artigo anterior, a chefia 

imediata, em consonância com sua equipe de trabalho, deverá requerer a flexibilização da jornada 

de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos sob sua responsabilidade.   

 

§1º Os Setores que necessitarem de atendimento ininterrupto ao público por mais de 12 (doze) horas 

ou trabalho noturno, poderão formar Núcleos de Competência de modo que possa ser realizado o 



 

atendimento ao público, de maneira plena e ininterrupta, por no mínimo de 12 (doze) horas. Neste 

caso, a solicitação deverá ser feita pela chefia mediata. 

 

§2º Os Setores que tiverem funções segregadas não poderão formar núcleos de competência. 

 

§3º Os Cargos Administrativos que tiverem atividades específicas de trabalho não poderão formar 

núcleos de competências. 

 

Art. 10. Caberá à chefia imediata juntamente aos demais servidores lotados no Setor/Núcleo de 

competência a distribuição dos servidores nos referidos turnos e escalas de trabalho, a fim de que o 

expediente de atendimento ao público ocorra de forma plena e ininterrupta por pelo menos, 12 

(doze) horas diárias. 

 

§1º. Em caso de afastamento legal dos servidores, caso a administração não consiga remanejar, sem 

prejudicar as demais atividades do Campus, e os servidores remanescentes não consigam atender 

por mais de 12(doze) horas ininterruptas, o setor/Núcleo de competência voltará a jornada regular 

de trabalho, ou seja, 8 (oito) horas diárias. 

 

§2º. A jornada de trabalho no período de férias acadêmicas será mantida flexibilizada, tendo em 

vista que o atendimento ao público continuará de forma ininterrupta. 

 

Art. 11. Para atender a situações excepcionais e temporárias de necessidades do Setor, o servidor 

poderá ser convocado para cumprir 8 (oito) horas diárias, respeitando-se o intervalo para descanso e 

alimentação, previsto na legislação, sem direito à compensação posterior de carga horária ou 

alteração remuneratória - desde que haja  comprovada necessidade da Administração Pública e que 

esta convocação ocorra com antecedência mínima de 48 h. 

 

Parágrafo único. A convocação do servidor deve possuir caráter provisório, sendo estabelecidas 

metas e prazos a serem cumpridos na vigência da convocação. 

 

Art. 12. Comprovada a necessidade de atendimento ininterrupto de no mínimo 12 (doze) horas 

diárias, poderá ser solicitada pelo Setor a realocação de servidores para atendimento desta demanda 

de trabalho. No interesse da Administração Pública, os servidores podem ser realocados para o 

redimensionamento da força de trabalho. 

 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor(a) Geral de cada Campus e aos Pró-Reitores e Diretores 

Sistêmicos na Reitoria fazer estudo de demanda para, dentro das condições dos Setores, tomar as 

providências cabíveis quanto à realocação dos servidores. 

 

Art. 13. O controle de frequência dos servidores Técnico-Administrativos do IFBA será 

regulamentado em documento normativo específico. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO CENTRAL E SUBCOMISSÕES PERMANENTES DE  

ACOMPANHAMENTO DA JORNADA FLEXIBILIZADA. 

 

Art. 14. Em até 30 dias a contar da publicação deste regulamento, deverá ser constituída, por ato do 

Reitor, a Comissão Central e em até 15 dias a contar da publicação deste regulamento, por ato dos 

Diretores Gerais, no caso dos Campi, e o Reitor, no caso da Reitoria, as Subcomissões Permanentes 

de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores Técnicos Administrativos, com 

presidência a ser definida entre os membros. 

 

Parágrafo único. A Comissão Central e Subcomissões Permanente de  Acompanhamento terão o 

mandato de 01 (um) ano, podendo ser renovado uma única vez por igual período.  



 

 

Art.15. As Subcomissões Permanentes nos Campi e na Reitoria serão compostas por 06 membros 

titulares e 06 membros suplentes:  

 

a) 03 (três) Técnicos Administrativos indicados pelos seus pares; 

b) 03 (três) Técnicos Administrativos indicados pela Gestão. 

Parágrafo único. Caso não existam candidatos suficientes para preencher todas as vagas, caberá à 

gestão indicar os membros para as vagas remanescentes. 

 

Art.16. A Comissão Central será composta por 03 membros titulares e 03 membros suplentes, 

constituídos da seguinte forma:  

 

a) 01 (um) Técnico Administrativo indicado pelos membros descritos no Art.  15, alínea a); 

b) 01 (um) Componente da Comissão Interna de Supervisão; 

c) 01 (um) Técnico Administrativo indicado pelos membros descritos no Art. 15, alínea b). 

Parágrafo único. A Comissão Central não poderá conter dois representantes do mesmo Campus. 

 

Art. 17. As atividades da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada 

dos Servidores Técnico-Administrativos do Campus serão regidas pelo presente regulamento, pelos 

Decretos nº 1.590/1995 e nº 4.836/2003, bem como as demais disposições legais, e consistem em: 

 

a) Orientar as Diretorias Gerais, Reitoria e os servidores quanto ao processo de implantação da 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos em Educação do 

IFBA; 

b) Receber e analisar os processos de flexibilização da jornada de trabalho dos Setores/Núcleos de 

Competências;  

c) Emitir sugestão de parecer aos referidos processos e encaminhá-los ao Diretor Geral, no caso dos 

Campi, e diretamente para Comissão Central, no caso da Reitoria, de acordo com o fluxo de 

documentos; 

d) Acompanhar o processo de implantação da flexibilização da jornada de trabalho, inclusive no que 

concerne ao atendimento aos prazos estabelecidos para o fluxo de documentos; 

e) Solicitar assessoramento à Comissão Central; 

f) Notificar, quando do descumprimento do presente regulamento, ao Diretor Geral do Campus, à 

Comissão Central e ao Reitor, quando a este couber, para as devidas providências; 

g) Apresentar à Comissão Central relatório de avaliação da implantação e acompanhamento da 

flexibilização da jornada de trabalho, na esfera do Campus, no prazo de 60 dias antes do final de 

cada ano do mandato.  

 

Art. 18. As atividades da Comissão Central de Acompanhamento e Implementação serão regidas 

pelo presente regulamento, pelos Decretos nº 1.590/1995 e nº 4.836/2003,  bem como demais 

disposições legais, e consistem em: 

 

a) Pautar seus trabalhos, na medida do possível, na  isonomia de jornada entre setores e campi 

equivalentes; 

b) Orientar as Subcomissões Permanentes de Acompanhamento, a Reitoria, os Diretores Gerais e os 

servidores quanto ao processo de implantação da flexibilização da jornada de trabalho dos 

servidores Técnico-Administrativos em Educação do IFBA; 

c) Acompanhar o processo de implantação da flexibilização da jornada de trabalho nos Campi, 

inclusive no que concerne ao atendimento aos prazos estabelecidos para o fluxo de documentos; 

d) Assessorar na análise dos pareceres emitidos pelas Subcomissões Permanentes, quando 

necessário; 

e) Receber e analisar os processos de flexibilização da jornada de trabalho com seus respectivos 

pareces da Direção Geral, no caso dos Campi, e da Subcomissão local, no caso da Reitoria; 



 

f) Emitir sugestão de parecer aos referidos processos e encaminhá-los ao Reitor para parecer e 

homologação; 

g) Notificar, quando do descumprimento do presente regulamento, ao Reitor, quando a este couber, 

para as devidas providências; 

h) Assessorar o Reitor quanto a pedido de reconsideração ou recurso encaminhado à Reitoria; 

i) Apresentar ao CONSUP – a partir dos relatórios das Subcomissões – o relatório de avaliação da 

implantação e acompanhamento da flexibilização da jornada de trabalho, na esfera dos Campi e 

Reitoria ao final de cada ano de mandato. 

 

CAPÍTULO V 

DO FLUXO DE DOCUMENTOS 
 

Art. 19. Para a realização da flexibilização da jornada de trabalho, exige-se os seguintes 

procedimentos e trâmites de documentos: 

I - O Setor/Núcleo de Competência deve preencher o termo de opção pela jornada de trabalho 

flexibilizada e protocolar remetendo para Subcomissão, conforme Anexo I, para Setores, e Anexo 

II, para Núcleos de Competências. 

II - A Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores 

Técnico-Administrativos do Campus e da Reitoria deve analisar o processo nos termos deste 

regulamento e encaminhar sugestão de parecer ao Diretor Geral, no caso dos Campi, e à Comissão 

Central, no caso da Reitoria, em até 30 dias a contar da data de recebimento. 

III - O Diretor Geral nos Campi deverá analisar o processo nos termos deste regulamento e 

encaminhar parecer a Comissão Central no prazo de 15 dias a contar da data do recebimento;  

IV - A Comissão Central de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores Técnico-

Administrativos do Campus e da Reitoria deve analisar o processo nos termos deste regulamento e 

encaminharj sugestão parecer ao Reitor, em até 30 dias a contar da data de recebimento. 

V -  O Reitor deverá analisar o processo nos termos deste regulamento emitir parecer, homologar e 

publicar a portaria de autorização de Flexibilização da Jornada de Trabalho, em até 15 dias a contar 

da data de recebimento; 

VI - A partir da data de publicação da portaria de autorização desta Flexibilização, os Setores / 

Núcleos de Competência têm o prazo de 15 dias para, em conjunto com as chefias e os servidores, 

organizar os horários de funcionamento dos Setores e encaminhar o novo horário para publicização. 

Os Setores / Núcleos de Competência deverão publicar em local visível o quadro de horário de 

todos os servidores, bem como no site da instituição; 

 

Art. 20. Caso haja indeferimento da flexibilização da jornada de trabalho pela Direção – Geral do 

Campus para algum Setor / Núcleo de Competência, poderá a parte interessada protocolar pedido de 

reconsideração ou recurso ao Dirigente Máximo da Instituição, em um prazo de 7 (sete) dias a 

contar da ciência do indeferimento. 

 

Parágrafo único. O prazo para avaliação de recursos será de 15 dias. 

 

Art. 21. O servidor poderá, a qualquer momento, requerer o retorno à jornada de trabalho de 8 (oito) 

horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, mediante solicitação ao chefe imediato (Anexo III), 

desde que não haja prejuízo ao atendimento pleno e  ininterrupto de 12 horas. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 22. A avaliação da flexibilização da jornada de trabalho é de responsabilidade da Comissão 

Central com a colaboração da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada 

Flexibilizada dos Servidores Técnico-Administrativos do Campus. 

 



 

Art. 23. À Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores 

Técnico-administrativos do Campus compete avaliar qualitativamente a flexibilização da jornada de 

trabalho, in loco, em conjunto com os setores e os servidores, considerando os critérios: 

 

a) Produtividade; 

b) Cumprimento de prazos; 

c) Atendimento eficaz ao público; 

d) Processo de negociação de horários entre chefias e servidores; 

 e) Benefícios da prestação do serviço ininterrupto. 

 

Art. 24. Tomando como base as avaliações das subcomissões, caberá à Comissão Central realizar 

uma avaliação padrão em todos os Campi e na Reitoria do IFBA, considerando os critérios do artigo 

anterior, para avaliar a flexibilização de horários na perspectiva do atendimento ao público e 

fundamentar o seu relatório, ao qual poderão ser sugeridas alterações nesta normativa para 

aprovação no CONSUP. 

Art. 25. Casos omissos serão avaliados pela Comissão Central e, se necessário, resolvidos pelo 

Dirigente Máximo da Instituição. 

 

Art. 26.  A partir da publicação desta Portaria, ficarão os servidores com a jornada atual de trabalho 

até a conclusão de toda a tramitação do processo de flexibilização da jornada de trabalho, desde que 

o início do procedimento processual ocorra em até 30 dias a partir da publicação da Portaria de 

constituição da Comissão Central. 

 

Art. 27. Conclusas todas as etapas processuais, inclusive os recursos, o Setor / Núcleo de 

Competência que tiver o processo de flexibilização da jornada de trabalho indeferido, deverá 

cumprir a jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias e carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais. 

 

Art. 28. Após a publicação da presente Portaria, os Setores poderão solicitar a qualquer tempo a 

flexibilização da jornada de trabalho. 

 

Art. 29. Em nenhuma hipótese poderá o servidor cumprir a jornada de 6 horas diárias caso o Setor / 

Núcleo de Competência no qual está lotado não funcione durante 12 horas diárias ininterruptas para 

atendimento ao público. 

 

Art. 30. Caso as normas para a jornada flexibilizada sejam descumpridas, os servidores que, 

comprovadamente, originaram o descumprimento responderão pelo ato conforme a legislação 

vigente.   

 

Art. 31. As subcomissões deverão ser formadas em até 30 dias a partir da data da publicação do 

presente Regulamento. 

 

Art. 32. A Comissão Central deverá ser formada em até 15 dias a partir da data da publicação das 

portarias de constituição das subcomissões. 

 

Art. 33. Revoga-se a Portaria/IFBA nº 1060, de 30 de abril de 2015. 

 

Art. 34. Este Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo CONSUP e publicação no 

Portal do IFBA. 

 

 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

Reitor  



 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO 

ININTERRUPTO AO PÚBLICO DOS SETORES NO ÂMBITO DO IFBA 

 

1 - Informação 

 

O presente formulário deve ser preenchido pelo chefe do setor/núcleo de Competência. Trata-se de 

manifestação quanto à necessidade do setor/núcleo de Competência funcionar em regime de turnos 

ou escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas para atendimento ao público 

ou trabalho no periodo noturno. 

A referida manifestação deve ser justificada quanto a necessidade em comento, considerando-se a 

relação de servidores(as) lotados (as) no setor em razão dos cargos e atribuições, bem como 

apresentação de proposta de horários de funcionamento e dos(as) servidores(as) que irão trabalhar 

em regime de 30 (trinta) horas. 

 

Campus:_______________________________________________________________ 

Setor:__________________________________________________________________ 

Nome do servidor(a) chefe do setor:  _________________________________________ 

Nº SIAPE:______________________________________________________________ 

 

2 – Atribuições do setor voltadas para atendimento ao público:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3 – Justificativa para a necessidade de atendimento ininterrupto ao público: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 - Relação de servidores(as) lotados(as) no setor em epígrafe, segundo o cargo e atribuições. 

N° Nome do 

Servidor(a) 

Cargo Atribuição 

1    

2  

 

  



 

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

 

  

10  

 

 

  

 

5 - Escala de Horário Semanal de Funcionamento do Setor em Função dos Servidores(as) em 

regime de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais de atividades ininterruptas e/ou horário 

noturno. 

Horas/semana SEG TER QUA QUI SEX SAB 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Local________________________ Data:_____/_____/_____. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Chefe do Setor 

 

 



 

ANEXO II 
 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO 

ININTERRUPTO AO PÚBLICO DOS NÚCLEOS DE CONPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO IFBA 

 

 

1 - INFORMAÇÃO 

 

O presente formulário deve ser preenchido pelo chefe do setor/núcleo de Competência. Trata-se de 

manifestação quanto à necessidade do setor/núcleo de Competência funcionar em regime de turnos 

ou escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas e/ou trabalho no período 

noturno (após as 21h). 

 

A referida manifestação deve ser justificada quanto a necessidade em comento, considerando-se a 

relação de servidores (as) lotados (as) no setor em razão dos cargos e atribuições, bem como 

apresentação de proposta de horários de funcionamento e dos(as) servidores(as) que irão trabalhar 

em regime de 30 (trinta) horas. 

 

Campus:_______________________________________________________________ 

Núcleo de Competência:___________________________________________________ 

 

Nome e SIAPE dos servidores(as) chefes dos setores que integram o Núcleo de Competência:  

 

Nome SIAPE Setor que chefia 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2 - RELAÇÃO DE SETORES INTEGRANTES DO NÚCLEO DE COMPETÊNCIA E 

RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES: 

 

N° Nome do Setor Atribuição 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 



 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RELAÇÃO DE SERVIDORES(AS) LOTADOS(AS) NO SETORES QUE COMPOEM O 

NÚCLEO DE COMPETÊNCIA EM EPÍGRAFE, SEGUNDO O SETOR, CARGO E 

ATRIBUIÇÕES. 

 

 

N° Nome do Setor Nome do Servidor(a) Cargo Atribuição 

1 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

2   

 

  

 

 

  

 

 

  

3   

 

  

 

 

  

 

 

  

4   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

5 - ATIVIDADES AFINS DESENVOLVIDAS POR TODOS OS SETORES QUE INTEGRAM O 

NÚCLEO DE COMPETÊNCIAS EM EPÍGRAFE: 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

6 - ESCALA DE HORÁRIO SEMANAL DE FUNCIONAMENTO DO SETOR EM FUNÇÃO 

DOS SERVIDORES(AS) EM REGIME DE 6 (SEIS) HORAS DIÁRIAS E 30 (TRINTA) HORAS 

SEMANAIS DE ATIVIDADES ININTERRUPTAS E/OU HORÁRIO NOTURNO. 

 

 

Horas/sem. SEG TER QUA QUI SEX SAB 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Local________________________ Data:_____/_____/_____. 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo dos servidores(as) chefes dos setores que integram o Núcleo de Competência: 

 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO POR SERVIDOR 

 

NOME DO SERVIDOR:__________________________________________________ 

 

SIAPE:________________________________________________________________ 

 

SETOR:_______________________________________________________________ 

 

 

Venho por meio deste, a partir de _____/_____/________, requerer o cancelamento da 

flexibilização da jornada de trabalho anteriormente autorizada, comprometendo-me a realizar a 

jornada de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, conforme legislação vigente, e 

assumo o compromisso de cumprir fielmente o horário de trabalho determinado em acordo prévio 

com a chefia imediata à qual estou subordinado. 

 

 

 

Local________________________ Data:_____/_____/_____. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Servidor 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Chefe Imediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


