MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

PORTARIA Nº 2456/2018 - PORT/REIT (11.01.18.56)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Blumenau-SC, 07 de Novembro de 2018

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, no uso da
competência que lhe foi subdelegada pela Portaria nº 3.301/2017, de 07/11/2017,
publicada no Diário Oficial da União em 10/11/2017, considerando o que consta nas
Portarias nº 10.960, de 26 de outubro de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas;
e nº 350, de 31 de outubro de 2018, que altera a Portaria nº 468, de 22 de dezembro
de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer, nos dias 24 (até as 14 horas), 26, 27, 28 e 31 (até as 14 horas)
de dezembro de 2018, recesso na Reitoria e nos campi do IFC.
Parágrafo único. Nos campi e na Reitoria, devem ser mantidos em funcionamento
apenas os serviços essenciais nos dias 24, 26, 27, 28 e 31 de dezembro de 2018.
Art. 2° Determinar que a compensação do horário disposto no art. 1° seja realizada
entre os dias 01 de novembro de 2018 e 30 de abril de 2019, mediante antecipação
e/ou postergação da jornada de trabalho, limitada a, no máximo, 02 (duas) horas por
dia, devendo haver cumprimento da compensação por parte dos servidores e
controle de frequência por parte da chefia imediata.
Parágrafo único. Servidores deverão compensar o cômputo de horas que somarão
no recesso dos dias 24 (até as 14 horas), 26, 27, 28 e 31 (até as 14 horas) de
dezembro de 2018 de acordo com a sua carga horária de trabalho.
Art. 3º Estabelecer, nos dias 24 (após as 14 horas) e 31 (após as 14 horas) de
dezembro de 2018 ponto facultativo na Reitoria e nos campi do IFC.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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