MINISTERIO DA EDUCA(:AO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(:AO, CI.ENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

PORTARIA N. 0 2.401 , DE 21 DE MAIO DE 2013.

0 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;AO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE sAo PAULO, no uso de suas atribui<;oes legais,

RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer com1ssao responsavel por elaborar minuta referente a
implanta<;ao da Flexibiliza<;ao da Jomada de Trabalho dos Servidores Tecnico-administrativos do
Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, conforme o disposto no
Decreta n° 4.836, de 9/9/2003, que alterou a redac;ao do art. 3° do Decreta n° 1.590, de I 0/8/1995,
que dispoe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administrac;ao Publica federal direta, das
autarquias e das fundac;oes publicas federais .
Art. 2° Indicar para compor a comissao, sob a presidencia do pnme1ro, os
seguintes servidores:
I -Ivan da Conceic;ao Souza, matricula no 02787008 - Campus Cubatao.
II - Andreia Aparecida Vieira Belo Ferreira, matricula n° 1679459 - Campus
Salto.
III- Luis Henrique Meschiatti, matricula no 1639098- Campus Sertaozinho.
IV- Daniela Amorim Fontes, matrfcula no 1657433- Campus Sao Carlos.
V - Miriam Vidal de Negreiros, matricula n° 018830651 , Campus Sao Paulo.
Art. 3° A comissao tern liberdade para incorporar novos membros a seu corpo e
promover substituic;oes, desde que tais resoluc;oes sejam aprovadas por maioria dos componentes
e com justificativa encaminhada a Reitoria.
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Art. 4° Cabera ainda a comissao func;ao de conduzir o processo de escolha de urn
servidor, por campi, para ser o interlocutor entre os servidores tecnico-administrativos e esta
comissao. Os escolhidos, entre outras atribuic;oes, divulgarao a comunidade o andamento dos
trabalhos da comissao. Os representantes dos campi deverao ser eleitos democraticamente por
vota<;ao dos seus pares.
Artigo 5° A comissao tern o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicac;ao
desta Portaria, para realiza<;ao dos trabalhos e~>apresenta<;ao de documento conclusivo.
De ciencia.
Publique-se.

EDUARDO ANTONIO MODENA
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