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BOLETIM DE PESSOAL 

IFBA • DGP • DEAP 

Salvador, 14 de maio de 2015 

 

          
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
 

 PORTARIA Nº 1060, DE 30 DE ABRIL DE 2015 
 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso das suas atribuições e de acordo com as 

disposições contidas na Lei nº 8.112/1990 e Lei nº 11.892/2008, 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa de que goza o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, em razão da sua 

personalidade jurídica prevista na Lei n° 11.892/2008 e na legislação correlata; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Federais; 

CONSIDERANDO o disposto no decreto nº 4.836/2003, que alterou a redação 

do Art. 3º do decreto nº 1.590/1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho 

dos Servidores da Administração Pública Federal Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Federais; 

CONSIDERANDO os objetivos e finalidades estatutárias do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, bem como a sua função social e a 

busca pelo aumento da qualidade do serviço público; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais que devem balizar as ações da 

Administração Pública Direta e Indireta, a saber: os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

motivação, finalidade, eficiência e preservação do interesse público; 

CONSIDERANDO a necessidade de oferta de serviços prestados pela 

Instituição em período igual ou superior a doze horas diárias ininterruptas, 

visando ao atendimento do interesse público e a missão de desenvolver e 
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difundir conhecimento científico e tecnológico, contribuindo para o 

desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e regionais; 

CONSIDERANDO a estrutura multicampi, o perfil descentralizado da 

administração e o número de servidores(as) lotados nos diferentes Câmpus e 

Reitoria; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a flexibilização da jornada de 

trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação, no âmbito do 

IFBA; 

CONSIDERANDO que é competência do Reitor(a) a fixação dos horários de 

funcionamento da Autarquia. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Aprovar o Regulamento da Flexibilização da Jornada de Trabalho dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito do Instituto, nos 

termos do Anexo l, parte integrante deste Regulamento; 

Art. 2º – Estabelecer os fluxos dos processos afetos à autorização, 

implantação, acompanhamento e avaliação da Flexibilização da Jornada de 

Trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação no âmbito do 

Instituto, de acordo com o as etapas estabelecidas no Anexo II, parte integrante 

deste Regulamento; 

Art. 3º - Autorizar a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico 

administrativos em educação do quadro permanente de pessoal do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahia nos setores onde houver 

serviços/atividades que exijam atividades contínuas de regime de turnos ou 

escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas ou 

trabalho no período noturno (após as 21h), nos termos do presente 

regulamento e legislação vinculada (Decreto nº 1.590/1995; Decreto nº 

4.836/2003; Lei nº 8.112/1990; Lei n° 11.892/2008). 

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º – Estão revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

PROF. RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 
Reitor 
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ANEXO l 

  Regulamenta a Flexibilização da 

Jornada de Trabalho de 06 (seis) horas diárias e 30 

(trinta) horas Semanais dos Servidores Técnico-

Administrativos em Educação no âmbito do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. A jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em 

educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no 

âmbito do instituto, será regida pelo Decreto nº 1.590/1995, alterado pelo 

Decreto nº 4.836/2003, que dispõem sobre a jornada de trabalho dos 

servidores da administração pública federal direta, das autarquias e das 

fundações públicas federais. 

Art. 2°. O horário de funcionamento dos setores que perfazem turnos contínuos 

para atendimento ao público/usuários será de, no mínimo, 12 (doze) horas 

ininterruptas de trabalho, podendo estar compreendido entre os horários das 7h 

às 22h, sendo o início e o término da jornada de trabalho estabelecidos 

segundo as conveniências e as peculiaridades de cada câmpus e da reitoria. 

Parágrafo Único: Considera-se público/usuários pessoas ou coletividades 

internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruam, direta ou 

indiretamente, dos serviços por ela prestados, conforme Art. 5º, Inciso VII, da 

Lei nº 11.091/2005. 

Art. 3°. Os horários serão organizados pelas chefias imediatas juntamente com 

os servidores, com a anuência da Direção Geral nos câmpus e do Reitor na 

reitoria, devendo-se constar as escalas nominais em quadro de aviso afixado 

em lugar visível e de grande circulação, bem como no site Institucional. 

Parágrafo Único: Sempre que houver movimentação de servidores, os chefes 

imediatos deverão encaminhar a relação de servidor(es) que se refere o caput 

deste artigo para atualização das informações junto aos setores de recursos 

humanos nos câmpus e Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). 

II - DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

Art. 4°. A jornada flexibilizada de trabalho dos servidores técnico 

administrativos em educação do IFBA de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 

horas semanais será implementada, sem prejuízo da remuneração, nos setores 

onde houver serviços/atividades que demandem atendimento ao 

público/usuários ininterrupto por, no mínimo, doze horas ou trabalho no turno 

noturno (após as 21 h). 
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Parágrafo Único. O servidor submetido ao horário estabelecido no caput deste 

artigo terá direito a intervalo de 15 (quinze) minutos. 

Art. 5º. Não poderão aderir a flexibilização da jornada de trabalho: 

§ 1º. Os servidores designados para Cargo de Direção (CD) ou Funções 

Gratificadas (FG), por cumprirem regime de dedicação integral, em 

conformidade com o Decreto nº 1.590/1995. 

§ 2º. Os servidores que estiverem substituindo titulares, ocupantes de Cargo de 

Direção (CD) ou Função Gratificada (FG), deverão cumprir no período de 

substituição a carga horária de 08 (oito) horas diárias, perfazendo o total de 40 

(quarenta) horas semanais. 

§ 3º. Os servidores beneficiados por lei específica em razão do cargo. 

§ 4º. Servidor estudante, beneficiado com horário especial, garantindo-se 

assim o tratamento isonômico e o bom andamento do setor, do serviço público. 

Art. 6º. Para atender a situações excepcionais e temporárias de necessidades 

do serviço, a flexibilização da jornada de trabalho do servidor poderá ser 

interrompida. 

§ 1º. Em caso de afastamentos legais do servidor, que impossibilite o setor de 

realizar atendimento em 12 (doze) horas ininterruptas ou em três turnos (após 

as 21 h), os servidores lotados nesse setor deverão retornar à jornada de 08 

(oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, sem compensação de 

horas. 

§ 2º. A jornada de trabalho no período de recesso acadêmico deve ser de 08 

(oito) horas diárias e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 

estabelece o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 1.590/1995, alterado pelo Decreto 

nº 4.836/2003. 

 III - DA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

Art. 7º A implantação e o acompanhamento da flexibilização da jornada de 

trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação serão realizados 

pelas chefias imediatas de cada setor que, necessariamente, observarão os 

trâmites descritos no fluxo estabelecido no Anexo II, desse regulamento. 

Art. 8º A avaliação da flexibilização da jornada de trabalho dos servidores 

técnico-administrativos em educação deve ser feita continuamente sob a 

responsabilidade de Comissão Interna de Supervisão (CIS/PCCTAE), que será 

apoiada por uma comissão especifica em cada câmpus. 
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§ 1º. A comissão em cada câmpus será composta por 06 (seis) membros 

(titular/suplente): 

a) Um representante da categoria dos Servidores Técnico-Administrativos em 

Educação que esteja em regime normal de jornada de trabalho, eleito entre 

pares; 

b) Um representante da categoria Docente, eleito entre pares; 

c) Um representante da categoria Discente, eleito entre pares. 

 

§ 2º. A Comissão terá mandato de 02 (dois) anos, podendo ser renovado por 

igual período. 

§ 3º. Ao final de cada ano civil a CIS/PCCTAE deverá apresentar um relatório 

do processo avaliativo que se refere o caput deste artigo para conhecimento da 

Reitoria e Direção Geral dos câmpus. 

Art. 9º. No interesse da administração pública, os servidores podem ser 

realocados para o redimensionamento da força de trabalho. 

§ 1º. Caberá aos chefes imediatos e/ou à CIS/PCCTAE sugerir a realocação de 

servidores mediante justificativas coerentes. 

§ 2º. Caberá ao Diretor(a) Geral de cada câmpus tomar as providências 

cabíveis quanto a realocação dos servidores. 

§ 3°. Os serviços/atividades afins, respeitadas as atribuições dos cargos 

administrativos e o Regimento Geral do IFBA, poderão ser integrados para 

efeito da flexibilização da jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 

Art. 10.  Compete a CIS/PCCTAE avaliar a flexibilização da jornada de 

trabalho. 

IV - DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Art. 11. O controle de frequência dos servidores técnico-administrativos deste 

Instituto Federal será efetivado através de registro de ponto eletrônico, 

conforme legislação vigente e demais normas internas. 

Parágrafo Único. O servidor que estiver cumprindo jornada flexibilizada de 30 

(trinta) horas semanais, deverá efetuar o registro de uma entrada e uma saída 

por dia. Os demais, que cumprem jornada de 40 (quarenta) horas semanais, 

deverão efetuar registros de 02 (duas) entradas e 02 (duas) saídas diárias, 

respeitando o intervalo para descanso e refeições. 

V – DOS SETORES QUE NECESSITAM DE ATIVIDADES CONTÍNUAS DE 

12 HORAS ININTERRUPTAS E/OU TRABALHO NO PERÍODO NOTURNO 

Art. 12. Os setores que necessitam de atividades contínuas de regime de 

turnos ou escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas 

ou trabalho no período noturno (após as 21h) são aprestados a seguir: 
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I – Bibliotecas que funcionem, preferencialmente, nos turnos diurno e noturno; 

II – Setores de Assuntos Pedagógicos e de Assistência aos Estudantes nos 

câmpus; 

III – Secretarias de Registros Acadêmicos dos câmpus; 

IV- Outros setores dos câmpus e Reitoria, desde que haja justificativa coerente 

quanto a necessidade de desenvolvimento de atividades contínuas de 12 

(doze) horas ininterruptas e/ou trabalho no período noturno, atentando-se aos 

preceitos, motivação e objetivos do presente regulamento. 

Parágrafo Único. A necessidade que se refere o caput deste artigo deve ser 

justificada em formulário específico (Anexo III), o qual contempla, além das 

justificativas, a relação de servidores(as) lotados(as) no setor em razão dos 

cargos e atribuições, e escala de horários de funcionamento do setor e dos(as) 

servidores(as) que irão trabalhar em regime de 30 (trinta) horas. 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 13. Na aplicação das determinações deste regulamento, deverá prevalecer 

o interesse público, cabendo o efetivo acompanhamento de seu cumprimento 

aos chefes imediatos dos respectivos setores. 

Art. 14. Caso haja indeferimento da flexibilização da jornada de trabalho para 

algum setor, poderá a parte interessada protocolar pedido de reconsideração 

ou recurso, observando os prazos e condições dispostos no capítulo VIII da Lei 

nº 8.112/1990. 

Art. 15. Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos pelo 

Reitor do IFBA, ouvindo os(as) Diretores(as) Gerais e a CIS/PCCTAE. 
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ANEXO II – FLUXOS DE PROCESSOS AFETOS À AUTORIZAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM 

EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DO IFBA 

1 – O Reitor(a) solicita aos Diretores(as) Gerais que se pronunciem quanto a 

necessidade dos setores das respectivas unidades administrativas funcionarem 

em regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) 

horas ininterruptas ou trabalho no período noturno (após as 21h). 

2 – Os(as) Diretores(as) Gerais solicitam dos(as) Chefes das respectivas 

unidades administrativas para se manifestarem quanto a necessidade dos 

setores funcionarem em regime de turnos ou escalas, em período igual ou 

superior a 12 (doze) horas ininterruptas ou trabalho no período noturno (após 

às 21h). A referida manifestação deve ser fundamentada segundo a 

necessidade em comento, incluindo-se as justificativas, relação de 

servidores(as) lotados(as) no setor em razão dos cargos e atribuições, e escala 

de horários de funcionamento do setor e dos(as) servidores(as) que irão 

trabalhar em regime de 30 (trinta) horas. A fundamentação supracitada é 

apresentada em formulário específico (Anexo III). 

3 – Concluído esta etapa, os(as) Diretores(as) Gerais analisam o(s) 

processo(s) e se posicionam, podendo deferir, indeferir ou recomendar 

adequações para manifestação posterior. Em seguida, os(as) Diretores(as) 

Gerais encaminham o(os) processo(s) para apreciação do(a) Reitor(a). 

4 – O(A) Reitor(a) encaminha os processos para análise e parecer da Diretoria 

de Gestão de Pessoas (DGP), objetivando-se assessorar o(a) gestor(a) no que 

diz respeito as questões legais e operacionais. 

5 – Após manifestação da DGP o(a) Reitor(a) irá analisar os processos em 

questão, podendo autorizar ou não a flexibilização da jornada de trabalho dos 

servidores, bem como recomendar adequações para manifestação posterior. 

6 – Os processos autorizados serão encaminhados para Diretoria de Gestão de 

Pessoas ficando está encarregada da comunicação, arquivamento e 

acompanhamento dos processos. 

7 – Com a autorização da flexibilização da jornada de trabalho, cabe aos 

chefes dos setores implementar, acompanhar e avaliar o funcionamento do 

setor, especificamente o que diz respeito aos aspectos de eficiência, eficácia e 

efetividade dos serviços prestados. 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM TURNOS OU ESCALAS 

DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO IFBA 

INFORMAÇÃO 

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

manifestação quanto a necessidade do setor funcionar em regime de turnos ou 

escalas, em período igual ou superior a 12 (doze) horas ininterruptas 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 dos horários de 

funcionamento do setor e dos(as) servidores(as) que irão trabalhar em regime 

de 30 (trinta) horas. 

Câmpus:________________________________________________________ 

Setor:__________________________________________________________ 

Nome do servidor(a) chefe do setor: 

______________________________________________________________ 

Nº SIAPE:______________________________________________________ 

Nº portaria de nomeação/designação:_________________________________ 

JUSTIFICATIVA: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Quadro - Relação de servidores(as) lotados(as) no setor em epígrafe, segundo 

o cargo e atribuições. 
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Nº  Nome do Servidor(a)  Cargo Atribuição 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Tabela – 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 

07:00-08:00             

08:00-09:00             

09:00-10:00              

10:00-11:00             

11:00-12:00              

12:00-13:00             

13:00-14:00             

14:00-15:00             

15:00-16:00             

17:00-18:00             

18:00-19:00             

19:00-20:00             

20:00-21:00             

21:00-22:00             

22:00-23:00             
 

 


