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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 2925/IFAL, DE 10 DE AGOSTO DE 2022

O  REITOR  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  ALAGOAS,  designado  pelo
Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11 de junho de
2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais e o que consta no Processo nº
23041.033374/2022-44,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
Coordenação  de  Manutenção  e  conservação,  ligado  ao  Campus  Maceió,  com
atendimento  ao  público  no  horário  de  07:00h  às  19:00h,  configurando  12  horas
ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime de turnos ininterruptos ou escalas:

Nesta Coordenação de Manutenção e conservação, trabalhamos com
serviço de atendimento ao público ou trabalho noturno; manutenção preventiva e
corretiva, diária; manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos elétricos dos
laboratórios  existentes  no  campus;  manutenção  preventiva  e  corretiva  do
reservatório elevado, acompanhamento da mão de obra terceirizada nas instalações
de circuito elétricos,  tomadas e iluminações; acompanhamento nas manutenções
preventivas e corretivas na área de refrigeração; manutenção preventiva e corretiva
nos postes de iluminação do campo de futebol, ginásio de esportes e piscina semi
olímpica; manutenção preventiva e corretiva no circuito de distribuição; manutenção
preventiva e corretiva na rede subterrânea de águas fluviais e esgoto e manutenção
preventiva e corretiva nos telhados do campus Maceió.
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Art.  3º-  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  cinco
servidores do setor:

GIVALDO ANTONIO  DA  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  SERVENTE  DE
OBRAS, matrícula SIAPE nº 267430;

EDILSON TIBURCIO DOS SANTOS, ocupante do cargo de ELETRICISTA,
matrícula SIAPE nº 267328;

MANOEL  CARLOS  DA  SILVA,  ocupante  do  cargo  de  TECNICO  EM
ELETROTECNICA, matrícula SIAPE nº 140362;

RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO,  ocupante  do  cargo de  CARPINTEIRO,
SIAPE nº 267377 e

GILSON BERNARDO VANDERLEI, CONTRAMESTRE-OFICIO e ocupante da
função de Coordenador, matrícula SIAPE nº 267330.
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