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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 3099/IFAL, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

A SUBSTITUTA DO REITOR  DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS,
nomeado pela Portaria nº. 2.970/GR/IFAL, de 20 de setembro de 2021, publicada no
DOU de 22 de setembro de 2021, Seção 2, p. 19, no uso de suas atribuições legais e
o que consta no Processo nº 23041.007018/2022-75,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
DIRETORIA DE APOIO ACADÊMICO, ligado ao Campus Maceió, com atendimento ao
público no horário de 07h às 22h, configurando 12 horas ininterruptas.

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

1 - Controlar e acompanhar a entrada e saída de professor: Elaborar
ficha de controle  de entrada e saída dos professores;  Elaborar  e  acompanhar  Mapa
de Faltas de docentes, mensalmente.

2  -  Recepcionar  e  coordenar  as  ações  de  boas-vindas  ao  aluno
ingressante: Coordenar as matrículas iniciais e renovações de matrículas; distribuição
de livros didáticos e fardamentos.

3  -  Analisar  justificativa  de  faltas  dos  professores:  Recebimento  dos
formulários  de  justificativas  de  faltas  e  ajuste  no  mapa  de  faltas.

4 - Gerenciar a liberação de alunos no horário de aula: Atender ao aluno,
fazer  contato  com os  responsáveis  e  informar  a  portaria  do  Criado  no  SIPPAG,
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5 - Fornecer formulários e orientar o preenchimento: Disponibilizar os
formulários  da  Transpal,  de  contraturno,  estágio,  avaliação,  declarações  de
transporte

6  -  Receber  a  devolução  de  livros  nos  casos  de  cancelamento  de
matrícula e/ou mudança de série: Atender ao aluno, registrando a devolução dos
livros.

7  -  Gerenciar  achados  e  perdidos  dos  alunos:  Gerenciar  achados  e
perdidos dos alunos, atendendo ao aluno.

8 - Atender pedidos de transferência de alunos: Orientar, dirimir dúvidas
referentes ao processo de pedidos de transferência de campus e/ou instituição dos
alunos

9 - Orientar para pedidos de procedimentos diversos: Orientar, dirimir
dúvidas  referentes  ao  processo  de  justificativa  de  faltas,  verificação  de  notas,
segunda  chamada  de  avaliação.

10 - Gerenciar a situações encontradas pelo pessoal que acompanha a
disciplina dos alunos: Atendimento e encaminhamentos necessários dos alunos e
contato com os responsáveis dos alunos.

11  -  Supervisionar  os  horários  de  aulas  das  turmas  por  turno:
Acompanha os horários das aulas dos docentes, verifica se há turmas sem aulas.

12  -  Divulgação  de  eventos:  Recepciona  e  analisa  o  material  de
divulgação para exposição no mural/espaço físico adequado.

13  -  Acompanhar  a  logística  de  eventos  ocorridos  no  campus:
Recepciona  e  direciona  o  público  interessado  aos  os  eventos.

14 -  Atendimento aos pais  e/ou responsáveis:  Atender aos pais  dos
alunos fornecendo informações sobre a conduta dos alunos (advertência, suspensão,
frequência, rendimento escolar e outros…)

15 - Acompanhar o controle das chaves dos laboratórios e Salas de
aulas: Efetuar o controle das chaves dos laboratórios e salas de aula.
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Art.  3º  O  atendimento  ao  público  será  distribuído  entre  os  cinco
servidores do setor:

HELOIZA HELENA LIMA DE OLIVEIRA FREITAS, ocupante do cargo de
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 267541;

GEORGIA GONDIM UCHOA DE CASTRO SOARES, ocupante do cargo de
Auxiliar em Administração, matrícula SIAPE nº 1102465;

MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BOULAN , ocupante do cargo de Assistente
em Administração, matrícula SIAPE nº 267295;

MARLI RIBEIRO DOS SANTOS, ocupante do cargo de Porteiro, matrícula
SIAPE nº 267543;

DYANSHIRLEY LESSA DA ROCHA DE ALBUQUERQUE, ocupante do cargo
de Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1746262.

Art. 4º Fica revogada a portaria nº 1875/IFAL, de 30 de maio de 2022.
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