
 

COMUNICADO CCPA - 01/2022 

 

A Comissão Central Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos 

Servidores Técnicos-Administrativos do IFBA (CCPA) em respeito aos princípios da 

transparência, publicidade e interesse público informa à sua comunidade acadêmica, em especial 

aos servidores técnicos-administrativos em educação (TAE) e a quem possa interessar o que se 

segue: 

 

 Referente ao início da avaliação e do fluxo de processos de pedidos de flexibilização da 

jornada dos servidores TAE, a CCPA/IFBA informa que retomou a avaliação dos 

processos dantes encaminhados e dará retorno de todos processos recebidos no prazo 

de 15 dias; 

 Os servidores TAE já beneficiados com a jornada flexibilizada pelo regramento anterior 

(Portaria 1.341/2016) terão um prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de 

publicação desta nota para deflagrar novo pedido de flexibilização, de acordo com os 

procedimentos estabelecido na Resolução Nº 31/2020 CONSUP/IFBA. Durante esse 

interstício para garantir a avaliação do pedido de flexibilização do setor, fica assegurada a 

jornada flexibilizada até o término da avaliação de flexibilização conforme o fluxo prescrito 

na referida resolução e resumido em documento anexo a este comunicado; 

 Os processos de pedido de flexibilização da jornada devem ser iniciados nos campi, 

somente um processo por setor, que deverá ser remetido para parecer da chefia imediata 

e, posteriormente, remetido à subcomissão local do respectivo campus (exceto na Reitoria), 

esta remeterá à Direção Geral do campus, que emitirá despacho e remeterá via SEI, à 

unidade CCPA2021.SSA. Os processos serão devidamente analisados, em formulário 

próprio, disponibilizado pela CCPA e remetido para os encaminhamentos previstos na 

resolução; 

 Desde já, a CCPA/IFBA se coloca à disposição em seus canais de comunicação para sanar 

quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos, que são os que seguem: 

ccpa2021@ifba.edu.br e unidade SEI: CCPA2021.SSA. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE 

TRABALHO FLEXIBILIZADA – CCPA/IFBA 
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