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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 2279/IFAL, DE 22 DE JUNHO 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
23041.008574/2022-69,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
Coordenação de Relações Empresariais e Egressos - CREE, ligado ao Campus Maceió,
com  atendimento  ao  público  no  horário  de  07h  às  20h,  configurando  12h
ininterruptas.

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

1 - Orientação quanto aos procedimentos para início de estágio; entrega
e  recebimento  de  documentação  para  início  de  estágio;  acompanhamento  dos
estágios em andamento; recebimento e guarda de documentos relativos ao estágio;
recebimento, registro e arquivamento de relatórios; comunicação com a Coordenação
de Registro Acadêmicos, para informação de notas dos/as estudantes.

2 - Atendimento a Coordenadores/as de cursos superiores e técnicos,
para assinatura de documentos e outros procedimentos relativos ao estágio dos/as
estudantes.  Atendimento  aos/às  docentes  orientadores/as,  para  recebimento  de
relatórios e outros procedimentos relativos ao estágio dos/as estudantes.
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3 - Atendimento às empresas e agentes integradores dos estágios, para
envio e recebimento de documentos relativos ao estágio.

Art.  3º  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  quatro
servidores do setor:

ARTUR  ALEXANDRE  ROSARIO  DE  OLIVEIRA  ,  ocupante  do  cargo  de
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO, matrícula SIAPE nº 1915253;

MARIA CELIA SOARES DE FARIAS, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, matrícula SIAPE nº 1476065;

CARLOS AUGUSTO MACIEL SILVA, ocupante do cargo de OPERADOR DE
MAQUINA COPIADORA, matrícula SIAPE nº 981312;

ELIZANE DOS SANTOS SILVA PIMENTEL , ocupante do cargo de TÉCNICO
EM SECRETARIADO, matrícula SIAPE nº 1103165.

Art. 4° Revogada portaria Nº 1969/IFAL, de 3 de junho de 2022.
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