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Portaria nº 046, de 07 de julho de 2022
Delibera sobre as atividades remotas

no âmbito do IFBA Campus de Paulo Afonso
 

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA CAMPUS PAULO AFONSO, Instituição criada pela Lei nº 11.892 de 29 de
dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais e considerando:
 
O teor da Súmula de Ata COMITE.COVID.PAF 2392929 emitida pelo Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) - CLPAAC-PAF;
O aumento de casos positivos ativos de pessoas infectadas pelo COVID-19 na cidade de Paulo Afonso, no momento
em segundo lugar em toda a Bahia (892 casos), conforme publicação oficial da prefeitura de Paulo Afonso; 
O aumento de casos positivos ativos de pessoas infectadas pelo COVID-19 entre servidores, alunos e colaboradores
terceirizados no Campus Paulo Afonso;
Que os professores estão em período de férias durante o recesso escolar (04 de julho 2022 a 17 de julho 2022);
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Facultar aos Técnicos Administrativos a opção de trabalho remoto no período de 08 de julho de 2022
a 17 de julho de 2022  a fim de diminuir a quantidade de pessoas trabalhando nos setores administrativos;
Art. 2º - Os setores e servidores cuja natureza do seu trabalho não se enquadram em atividade remota podem optar
em continuar presencialmente ou vir ao campus sempre que necessário;
Art. 3º - Determinar a partir de 18 de julho de 2022 (segunda-feira) a retomada das atividades presenciais
(administrativas e de ensino) no âmbito do Campus Paulo Afonso;
Art. 4º - O CLPAAC-PAF deve continuar realizando periodicamente avaliação da situação;
Art. 5º - O IFBA deve garantir o atendimento à comunidade externa, através de disponibilização de e-mail dos
setores ou agendamento para atendimento presencial, se for o caso;
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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