MINISTERIO DA EDUCA~O
COMISSAO DA
JORNADA FLEXIBILIZADA
IFSP

ATA DA 4 'REUNIAO DA COMISSAO RESPONSAVEL PELA ELABORA~O DA MINUTA
REFERENTE A FLEXIBILIZA~AO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES
TECNICO-ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~O, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SAO PAULO NO ANO DE DOIS MIL E TREZE . Aos vinte e cinco
dias do mes de junho, do ano civil de dois mil e treze, ter~a-feira,
realizou-se a quarta reuniao da comissao responsavel pela elabora~ao
da minuta correspondente a flexibiliza~ao da jornada de trabalho dos
servidores tecnico-administrativos. A reuniao iniciou-se as dez horas
e trinta minutes, na sala 352 do Campus Sao Paulo e as treze horas e
trinta minutes na sala de reuni5es da Reitoria, no Institute Federal
de Sao Paulo, circunscrita na Rua Pedro Vicente, ndmero seiscentos e
vinte e cinco, no Bairro Caninde, na cidade de Sao Paulo. Estavam
presentes na reuniao os servidores tecnico-administrativos: Andreia
Aparecida Vieira Belo Ferreira do Campus Salto, Daniela Amorim Fontes
do Campus Sao Carlos, Ivan da Concei~ao Souza do Campus Cubatao, Luis
Henrique Meschiatti do Campus Sertaozinho e Miriam Vidal de Negreiros
do Campus Sao Paulo. DAS PAUTAS:
(1) Assinatura da Ata do dia
18/06/13,
(2) Primeira reda~ao da minuta a ser apresentada,
(3)
Leitura de documentos acerca do assunto, (4) Decisao final sobre
visita a IF que ja implantou 30h, (S)Reda~ao e protocolo de documentos
da Comissao e(6)Informes. I. ABERTURA DA REUNIAO : Confirmada a presen~a
dos servidores pertencentes a comissao, iniciou-se os trabalhos da
presente sessao. ORDEM DO DIA : Das pautas: A primeira reda~ao da
minuta foi construida utilizando-se dos documentos do Institute
Federal de Farroupilha, do Institute Federal de Pelotas, Institute
Federal Catarinense e Portaria no81 de 01 de mar~o de 2002 do CEFET-SP
e suas respectivas altera~5es. A seguir foi estabelecido o cronograma
para viabilidade da minuta/regulamento - 28 de junho: prazo estipulado
pela comissao para ajustes no regulamento; 01 de julho: apresenta~ao
da 1' versao do documento por meio de videoconferencia realizada entre
comissao e interlocutores/suplentes dos Campi/Reitoria para possiveis
altera~5es;
12 de julho: p r azo max~mo para envio de sugest5es dos
representantes dos Campi/Reitoria; 16 de jul ho: disponibiliza~ao da
versao final do regulamento e 1 9 de j u lho: entrega do respective
documento a reitoria do IFSP atraves do setor de Protocolo Geral. Nada
mais havendo a tratar, a comissao declarou encerrada a reuniao as
dezessete horas e trinta minutes. E para tudo cons tar, a referida
comissao, lavrou a at a, que depois de aprovada, foi assinada pelos
presentes.

