MINISTERIO DA EDUCA~AO
COMISSAO DA
JORNADA FLEXIBILIZADA
IFSP

ATA DA 6•REUNIAO DA COMISSAO RESPONSAVEL PELA ELABORA~AO DA MI NUTA
REFERENTE A FLEXIBILIZA~AO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES
TECNICO-ADMINISTRATIVOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA~AO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SAO PAULO NO ANO DE DOIS MIL E TREZE . Aos dezesseis dias
do mes de julho, do ano civil de dois mil e treze, ter9a-feira,
realizou-se a sexta reuniao da comissao responsavel pela elabora9ao da
minuta correspondente a flexibiliza9ao da jornada de trabalho dos
servidores tecnico-administrativos. A reuniao realizou-se as dez horas
e trinta minutes, na sala de reunioes da reitoria do Institute Federal
de Sao Paulo, circunscri ta na Rua Pedro Vicente, numero 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 Concei9ao Souza do Campus Cubatao, Luis
Henrique Meschiatti do Campus Sertaozinho e Miriam Vidal de Negreiros
do Campus Sao Paulo. DAS PAUTAS : (1) Assi natura da Ata do dia 01/07/13;
(2) Informes sobre o IF Goias; (3) Leitura das proposi9oes dos campi
referentes a minuta de flexibiliza9ao ; (4) Reda9ao da minuta referente
a implanta9a0 da flexibiliza9a0 da jornada de trabalho dos tecnicoadministrativos
do
IFSP;
(5)
Protocolo
de
documentos
da
Comissao; (6)Informes campi/ IFSP . I. ABERTURA DA REUNIAO : Ap6s a
presen9a de todos os servidores da comissao, foram iniciados os
trabalhos da presente sessao . ORDEM DO DIA: Das pautas : 0 Institute
Federal de Goias(IFG) realiza a jornada flexibilizada bern sucedida ha
mais de 30 anos. Os antigos servidores entraram com uma a9ao coletiva
e conquistaram na Justi9a o direito de cumprir a redu9ao de jornada de
forma definitiva . Os novos servidores ingressam no IFG favorecidos
pela jornada flexibilizada. Servidores em cargos de dire9ao (CO's) e
em fun9oes gratificadas (FG's) nao sao contemplados pela jornada
reduzida em cumprimento ao Decreta 1590/95 . Do mesmo modo, os
servidores mencionaram que os Campi em implanta9ao tern o prazo de dois
anos para adequa9oes estruturais e de preenchimento no quadro de
servidores para ado9ao da jornada reduzida . Vale ressaltar que a
jornada usufruida pelo IFG esta amparada pela Portaria n • 540 de 09 de
maio de 2012. Por meio dos dialogos com servidores do IFG, constatou se que os trabalhos sao realizados de forma coletiva, priorizando o
bern de todos. Qualquer altera9ao na rot ina dos setores e comunicada
entre os pares e os novos servidores sao motivados a compreender essa
uniao e trabalhar neste forma to. A seguir, as sugestoes dos Campi
Araraquara,
Birigui,
Boituva,
Caraguatatuba,
Cubatao,
Campos do
Jordao, Catanduva e Guarulhos foram recolhidas para altera9oes na
minuta.
0
prazo para recolher as demais sugestoes dos Campi
Hortollndia, Itapetininga, Matao, Piracicaba, Salto , Sao Joao da Boa
Vista, Sao Carlos, Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Votuporanga e
Reitoria sera dia 19 de julho. Este tambem sera o prazo para entrega
da versao final da minuta ao magnifico rei tor do IFSP, Sr. Eduardo
Antonio Modena. E para tudo constar, a referida comissao lavrou a ata
que, depois de aprovada , foi assinada pelos presentes.

