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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 673/IFAL, DE 4 DE MARÇO 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
23041.004990/2022-98,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a jornada flexibilizada do ambiente organizacional,
Setor de Saúde, ligado ao Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus
Avançado Benedito Bentes, 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:

 
Realização de atendimento ambulatorial individual e condutas iniciais de saúde
às/aos alunos do Campus;
Fornecimento de orientações sobre prevenção de doenças e agravos prevalentes na
adolescência e juventude;
Realização de ações educativas e preventivas de doenças e agravos, bem como
ações para a manutenção e recuperação da saúde dos estudantes do IFAL;
Realização de pré-consulta e consulta de enfermagem, de acordo com a competência
de cada profissional;
Verificação de sinais vitais, realização de curativos e práticas integrativas em saúde
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durante a permanência dos alunos no Campus;
Divulgação das ações da Assistência Estudantil e do Programa de Assistência à Saude
(PASS).
 
Art. 3º O atendimento ao público será distribuído entre as duas servidoras do setor:
 
MARINA TENORIO FIGO, ocupante do cargo de Técnico Administrativo em Educação -
Enfermeiro, matrícula SIAPE nº 1985443 e
SUELI BEZERRA DE MELO, ocupante do cargo de Técnico Administrativo em Educação
- Técnico de Enfermagem, matrícula SIAPE nº 1072180.
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