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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 2593/IFAL, DE 18 DE JULHO 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
23041.008714/2022-07,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente  organizacional,
Coordenação de Registro Acadêmico, ligado ao Campus Arapiraca, com atendimento
ao público no horário de 08h às 21h, configurando 13 horas ininterruptas.

Art. 2º - Descrição dos serviços que requerem atividades contínuas de
regime  de  turnos  ininterruptos  ou  escalas:  Nesta  Coordenação  de  Registro
Acadêmico, trabalhamos tanto com o atendimento ao público no período diurno,
quanto com o noturno:

Orientação por e-mail, telefone e presencialmente quanto a abertura de
processos que envolvem a vida acadêmica dos discentes e aos fluxos dos processos
que envolvem cada demanda. Atendimento aos pais e alunos para disponibilização
de informações e documentos.

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

WEVERTHON LIMA DOS SANTOS,  ocupante do cargo de Técnico em
Assuntos Educacionais, matrícula SIAPE nº 1009200;



Documento assinado eletronicamente por:
Carlos Guedes de Lacerda, Reitor, em 18 de julho de 2022 as 16:09.

Com fundamentação baseada no art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, com Redação dada pelo art. 12
do Decreto nº 10.543, de 2020.

Este documento foi gerado pelo SIPPAG em 18 de julho de 2022 as 13:49. Para comprovar sua autenticidade, faça
a leitura do QRCode ao lado ou Clique Aqui ou acesse http://sippag.ifal.edu.br/valida.php e forneça os dados
abaixo:
Tipo de Documento: Portaria
Código de Validação: 9790c80871325796151c39db29618323

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, matrícula SIAPE nº º 1087224

JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico em
Assuntos  Educacionais,  matrícula  SIAPE 1378182,  que desempenha a  função de
coordenador do setor e não é contemplado pela flexibilização.

Art. 4° Revogada a portaria Nº 1191/IFAL, de 08 de abril de 2022.
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