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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 2847/IFAL, DE 04 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 23041.007535/2022-44,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
Coordenação de Apoio Acadêmico, ligado ao Campus Arapiraca, com atendimento ao
público no horário de 07h às 19h, configurando 12 horas ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime  de  turnos  ininterruptos  ou  escalas:  Recepção,  atendimento  e
acompanhamento do fluxo de estudantes, bem como de publico externo, assim como
colaboração com outros servidores de outros setores, especialmente da Assistência
Estudantil (enfermagem, psicologia, pedagogia, assistência social e contabilidade).

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

ALMIRA SANTOS DA COSTA SILVA, ocupante do cargo de Assistente de
Alunos, matrícula SIAPE nº 2087238;

ALINE MARIA DA SILVA, ocupante do cargo de Assistente de Alunos ,
matrícula SIAPE nº 1980208; que desempenha a função de coordenadora do setor e
não é contemplada pela flexibilização.
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