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Portaria nº 3522 de 20 de setembro de 2022.

 

 
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, no uso das atribuições legais que
lhe confere o Decreto de 23/12/2019, publicado no Diário Oficial da União de 24/12/2019, e considerando as disposições contidas no Decreto
n.º 1.590, de 10 de agosto de 1995, na Resolução CONSUP/IFBA n.º 31, de 23 de dezembro de 2020, na Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de
2008, e tendo em vista o teor do Processo Administrativo 23284.000979/2022-04, RESOLVE:

 
Art. 1º - Conceder flexibilização de jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais aos(às) servidores(as) Técnicos(as)

Administrativos(as) em Educação do Instituto Federal da Bahia indicados no quadro 1, lotados(as) no setor COTEP, do campus Santo Amaro,
com horário de funcionamento e atendimento ao público das 08:30 às 20:30.

 

Servidor(a) Cargo Siape Horário de Trabalho

Jamilly Suzarte Carvalho Pedagoga 1663507
Segunda, Terça, Quarta e
Sexta (8h30 às 14h30) -
Quinta (14h30 às 20h30)

José Henrique Porto Souza Pedagogo 1812474
Segunda Terça, Quarta e
Sexta (14h30 às 20h30) -
Quinta (8h30 às 14h30)

Quadro 1 - Relação de servidores(as) autorizados(as) a trabalhar em regime de horário flexibilizado (seis horas diárias e trinta horas semanais)
no setor COTEP do Campus Santo Amaro.

 
Art. 2º Afixar nas dependências do Campus Santo Amaro em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços,

de quadro, permanentemente atualizado, com a escala nominal dos servidores que trabalharem no regime de turnos ou escalas, constando dias e
horários dos seus expedientes.

 
Art. 3º Havendo alteração de servidores no setor, uma nova proposta deverá ser apresentada à Subcomissão Local Permanente

de Jornada Flexibilizada.
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

LUZIA MATOS MOTA
Reitora
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