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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 35, de 17 de março de 2020.

 

A DIREÇÃO-GERAL EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, CAMPUS IRECÊ, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Portaria nº 895 de 02 de março de 2020 (1405893) e considerando a recomendação do
Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus (COVID-19), Portaria nº 33,
de 16 de março de 2020 (1427803), conforme Evento SEI 1429609,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. REVOGAR a Portaria nº 34 de 16 de março de 2020 (Evento SEI 1428468);

Art. 2º. SUSPENDER, por tempo indeterminado todas as atividades do Campus (Ensino, Administrativa
e de Apoio), mantendo as atividades essenciais, cuja realização deverá ocorrer zelando pela segurança
pessoal e social conforme orientações dos órgãos de controle da Pandemia;

Art. 3º.  ORIENTAR todos e todas que a suspensão em tela não indica "férias coletivas", mas sim um
distanciamento social (isolamento domiciliar) necessário, o que neste momento representa
uma responsabilidade de cada um e cada uma;

Art. 4ª. DEIXAR de sob aviso todos os servidores e prestadores de serviços, podendo a qualquer
momento ser demandado execução de atividades, caso a gestão do Campus julgue essencial e;

Art. 5º. CONVOCAR o Comitê Local para realizar periodicamente avaliação da situação.

Art. 6º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Irecê, 17 de março de 2020.

 

Élis Franciélis Barbosa Paiva

Diretora-Geral em Exercício

Portaria nº 895 de 02 de março de 2020/Reitoria

IFBA Campus Irecê

SIAPE 1868076
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