MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS JATAÍ

COMUNICADO
Da Direção-Geral do IFG-Câmpus Jataí
Às comunidades interna e externa

No dia 03/11/2016, a Direção-geral do IFG-Câmpus Jataí, em reunião com o
comando local de greve, constituído por servidores filiados à base sindical do Sinasefe,
apresentou as demandas de serviços e atividades consideradas essenciais a serem
mantidas durante o período de greve dos servidores.
Após as tratativas, que se pautaram nos termos da Lei nº 7783/1989, ficou definida a
manutenção das seguintes atividades e dos serviços essenciais, que serão realizadas no
período matutino:
Serviços essenciais no período de greve dos servidores
SETOR
Gabinete

Comunicação Social

Departamento
Acadêmicas

de

Áreas

ATIVIDADES
HORÁRIO
Correspondência institucional
Matutino
Orientações ao público externo
*Direção-geral: período regular
Serviços internos
Divulgação de informações de
interesse da população na página
do Câmpus Jataí, tais como:
_
editais e processos seletivos em
andamento, e outras demandas
inadiáveis indicadas pela Direçãogeral. Atividade passível de ser
realizada a distância.
Matutino, mediante
Realização de serviços referentes
à cerimônia de Colação de Grau revezamento de servidores
2016/1 e de outras demandas cujo e se houver demandas que
não
atendimento
ocasione
se enquadrem nas
comprometimento de manutenção
situações previstas neste
de vínculo empregatício ou
documento, ou outras
continuidade dos estudos do
situações julgadas
usuário, conforme análise da
inadiáveis pela gestão e
gestão e do comando local de
pelo comando local de
greve.
greve
Realização
das
atividades
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atinentes à Educação a Distância
(recurso financeiro externo à matriz
orçamentária do Câmpus e de
execução inadiável).

Gerência de Pesquisa, Pósgraduação
e
Extensão/
Coordenação de Interação
Escola-Empresa/ Assistência
Estudantil

Coordenação
graduação

de

Realização de visitas técnicas já
agendadas para o mês de
novembro de 2016.
Ações referentes aos programas
de Assistência Estudantil
Recebimento dos relatórios finais
dos projetos de iniciação científica
Ações para pagamento de bolsas
de Estágio

Pós- Manter
ações
referentes
à
Avaliação Quadrienal; alimentação
da Plataforma Sucupira e suporte
administrativo às bancas de
qualificação e defesas – novembro
e dezembro

Gerência de Administração

Manter atividades referentes a
Execução Orçamentária 2016 e
Planilha 2017
Coordenação de Manutenção Atividades
imprescindíveis
à
da Sede
manutenção e conservação do
patrimônio institucional, bem como
à segurança da comunidade
institucional
Coordenação de Execução Manter atendimento SICAF
Financeira

Realização dos processos
licitação já iniciados
Pagamento bolsas aos alunos

de

Matutino, mediante
revezamento de servidores
e se houver demandas que
se enquadrem nas
situações previstas neste
documento, ou outras
situações julgadas
inadiáveis pela gestão e
pelo comando local de
greve
Preferencialmente
no
matutino,
mediante
revezamento de servidores
e se houver demandas que
se
enquadrem
nas
situações previstas neste
documento,
ou
outras
situações
julgadas
inadiáveis pela gestão e
pelo comando local de
greve
Matutino

Horário
especial,
de
segunda a sexta-feira,
conforme surgimento de
demandas inadiáveis
O atendimento Sicaf será
realizado às terças-feiras,
das 8h às 11h, na
Unidade Riachuelo

Matutino,
mediante
revezamento de servidores
e se houver demandas que
se
enquadrem
nas
situações previstas neste
documento,
ou
outras
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Contabilidade

Protocolo

Ações inadiáveis referentes
Execução Orçamentária 2016

a

situações
julgadas
inadiáveis pela gestão e
pelo comando local de
greve
Matutino,
mediante
revezamento de servidores
e se houver demandas
inadiáveis indicadas pela
Gerência de Administração
Às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 8h às
11h,
mediante
revezamento de servidores

Recebimento e encaminhamento
do malote
Ações de protocolo inadiáveis,
conforme análise da gestão e do
comando local de greve
Coordenação da frota de veículos
do Câmpus
Coordenação
de Realizar trâmites referentes ao Matutino,
mediante
Administração Acadêmica e ENEM 2016, demandadas pelas revezamento de servidores
Apoio ao Ensino
instâncias cabíveis
e se houver demandas que
se
enquadrem
nas
situações previstas neste
documento,
ou
outras
situações
julgadas
inadiáveis pela gestão e
pelo comando local de
greve

CORAE

disponibilização
de
Manter atividades do Processo A
computadores
p/
inscrição
Seletivo 2017, em andamento
de candidatos ao processo
seletivo acontecerá na
Unidade
Riachuelo,
mediante
agendamento
feito c/ a Coordenação de
Apoio ao Ensino.
mediante
Emissão
de
declarações, Matutino,
históricos, certificados e diplomas, revezamento de servidores
em situações analisadas pela e se houver demandas que
Corae e pelo comando local de se
enquadrem
nas
greve e consideradas essenciais, situações previstas neste
em casos em que a não emissão documento,
ou
outras
implique
perda
de
vínculo situações
julgadas
empregatício ou impedimento de inadiáveis pela gestão e
continuidade de estudos ou outras pelo comando local de
perdas irreparáveis. Durante o greve
período de greve dos servidores, o
setor não estará aberto ao público.
As demandas serão apresentadas
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inicialmente ao gabinete e ao
comando local de greve.
Trâmites referentes à Colação de
Grau 2016/1
Coordenação de Biblioteca
Todos
os
serviços
estão
suspensos
Coordenação de Recursos Manter trâmite de contratação de
Humanos
intérprete de LIBRAS (Edital)
Lançamentos
de
folha
de
pagamento
Lançamentos Saúde
Manter
ações
referentes
à
contratação de novos servidores

_

Matutino,
mediante
revezamento de servidores
e se houver demandas que
se
enquadrem
nas
situações previstas neste
documento,
ou
outras
situações
julgadas
inadiáveis pela gestão e
pelo comando local de
greve
Coordenação de Tecnologia Prorrogação
do
contrato Preferencialmente
da Informação
reprografia
matutino, a depender das
demandas
emergenciais
que venham a surgir
Escritório Modelo
Todas as ações estão suspensas
_
Conselho de Câmpus
Reuniões suspensas
_
Coordenação de Licenciatura
Manter
ações
do
PIBID
_
(Coordenação procurar comando local
de greve para tratar deste ponto)

Eventos
Laboratório
de
Corporais (academia)
Quadra

Viagens

Manter Estágio de Licenciatura
junto às escolas
Estão todos suspensos
Práticas Todas as atividades suspensas
Atividades
suspensas,
com
exceção das aulas das turmas de
Ensino Fundamental
Manter as viagens da DireçãoGeral e demandadas pelas bancas
de qualificação/defesa do Curso
de Mestrado em Educação para
Ciências e Matemática

_
_
_

_

Por fim, salienta-se que o sistema de revezamento referido na tabela acima ocorrerá
mediante anuência do servidor, sem vir a interferir no exercício do direito de adesão ao
movimento grevista, tal como está previsto no Artigo 6º da supramencionada Lei nº
7783/1989.
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Jataí-GO, 03 de novembro de 2016.

Atenciosamente,

MARA RÚBIA DE SOUZA RODRIGUES MORAIS
Diretora-Geral – IFG Câmpus Jataí
Port. 1539/201
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