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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 087 de 22 de novembro de 2022.
 
O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PORTO SEGURO DO IFBA, no uso de suas atribuições legais,
conforme Portaria nº. 28, de 02 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 03 de janeiro de 2020,
 
Considerando a realização do concurso público organizado pela Fundação CEFET Minas nas
dependências do instituto,
 
Considerando a realização da Copa do Mundo FIFA 2022, bem como a PORTARIA ME Nº 9.763, DE 9
DE NOVEMBRO DE 2022,
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Emitir esta Portaria, que estabelece orientações aos servidores do IFBA campus Porto Seguro,
acerca do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022,
bem como durante a execução do concurso público organizado pela Fundação CEFET Minas nas
dependências do instituto.
 
Art. 2º - Em decorrência da aplicação das provas do concurso público organizado pela Fundação CEFET
Minas, a ocorrer em 26/11/2022 e 27/11/2022, ficam suspensas as aulas das licenciaturas em Química e
Computação na data de 26/11/2022, com compensação em 10/12/2022.
 
Art. 3º - Nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, em caráter
excepcional, os horários de expedientes se darão da seguinte forma: 
 
I - nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente se encerrará às 11h;
II - nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente se encerrará às 14h.
 
Art. 4º - As reposições das atividades de ensino decorrentes da alteração do expediente de que trata o Art.
3º ocorrerão da seguinte forma:
 
I - Cursos Técnicos Integrados: nos dias em que o expediente se encerrar às 11h, as horas-aula serão
contabilizadas em 30 minutos, iniciando-se às 7h30 e encerrando-se às 10h30, com compensação da carga
horária restante no contraturno durante o período previsto no calendário acadêmico;
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II - Tecnologia em Agroindústria: as aulas não executadas após encerramento do expediente deverão ser
compensadas, caso a carga-horária não tenha sido completada, progressivamente, nos dias 03/12/2022,
10/12/2022, 17/12/2022, 19/12/2022, 20/12/2022 e 21/12/2022, à medida que sejam realizados os jogos
que demandem encerramento do expediente;
 
III - Licenciaturas em Computação e Química: as aulas deverão ser compensadas, progressivamente, de
12/12/2022 a 16/12/2022, conforme jogos que sejam realizados demandem encerramento do expediente. 
 
Art. 5º - Aos servidores que desempenham funções administrativas, a alteração do expediente é
facultativa.
 
Parágrafo único. As horas não trabalhadas, em decorrência das alterações de que trata o Art. 3º, serão
objeto de compensação, a ser tratada com a chefia imediata. 
 
Art. 6º - O IFBA campus Porto Seguro permanecerá em funcionamento interno nos horários de realização
dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, a fim de possibilitar ao servidor
que desempenha funções administrativas optar por exercer suas atividades no horário de expediente
ordinário. 
 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Porto Seguro, 22 de novembro de 2022.

 
 

Paulo Raimundo Stering Malta
Diretor Geral Substituto - Portaria nº 4175 de 07 de novembro de 2022

Campus Porto Seguro/IFBA
 
 

 

 

 

ANEXO I
 
Quadro de reposição de aulas conforme data dos jogos
 

 Datas dos jogos da seleção brasileira e reposições

 24/11/22 28/11/22 02/12/22
05/12/22
ou
06/12/22

09/12/22 (ambos) ou
14/12/22 (apenas
Agroindústria)

13/12/22

Tecnologia em
Agroindústria 03/12/22 10/12/22 17/12/22 19/12/22 20/12/22 21/12/22
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Licenciaturas em
Computação e
Química

12/12/22 13/12/22 14/12/22 15/12/22 16/12/22 -

 
 
ANEXO II
Horários reduzidos aos cursos técnicos integrados com expediente até 11h
 

Horário regular Horário reduzido

7h30-8h15 7h30-8h

8h15-9h 8h-8h30

9h-9h45 8h30-9h

9h45-10h30 9h-9h30

10h50-11h35 9h30-10h

11h35-12h20 10h-10h30
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