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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 1242/IFAL, DE 12 DE ABRIL 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
23041.005064/2022-30,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a  jornada flexibilizada do ambiente organizacional,
Coordenação  de  Tecnologia  da  Informação,  ligado  ao  Campus  Maceió,  com
atendimento  ao  público  no  horário  de  08h  às  20h,  configurando  12  horas
ininterruptas.

 

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

 
Atendimento às demandas de suporte de t.i ao público e desenvolvimento de
soluções de informática:
 
Manutenção de computadores, instalação de programas e sistemas em
computadores administrativo e em laboratórios de ensino, manutenção do
fornecimento ininterrupto de internet, desenvolvimento de soluções de informática
para otimização dos processos administrativos e de ensino, auxilio na implantação e
uso de novas tecnologias.
 
Art. 3º O atendimento ao público será distribuído entre os quatro servidores do
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setor:
 
EDUARDO HENRIQUE BRANDAO NOGUEIRA, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, matrícula SIAPE nº 1941640;
 
RAMON CRISTIANO BEZERRA TAVARES, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia
da Informação, matrícula SIAPE nº 2398094;
 
RICARDO VIEIRA RIJO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, matrícula SIAPE nº 1640153;
 
LEONARDO GEORGE SANTOS XAVIER, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da
Informação, matrícula SIAPE 2410506, que é coordenador do setor e não é
contemplado pela flexibilização.
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