
  

 

 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

TRABALHO DE ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO – PORTARIA 930/2020/RT/IFS E 992/2020/RT/IFS 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação seguindo o disposto no artigo 13º da portaria 930 de 18 de março de 2020 emitida pela 

Reitoria do Instituto Federal de Sergipe e visando atender as diretivas estabelecidas pelo Ministério da Saúde diante das ações 

de enfrentamento a Pandemia do Corona Vírus (COVID-19) , define o regime de trabalho remoto (Teletrabalho) para sua equipe 

com sobreaviso por área técnica para atendimento presencial por demanda, seguindo as diretrizes abaixo: 

 

ATENDIMENTO INTERNO 

• Todos as demandas relativas a serviços administrativos e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), deverão ser 

registradas, exclusivamente, através de chamado no sistema GLPI ( https://aplicacoes.ifs.edu.br/suporte/ ), atendendo 

o disposto na IN 01/2016 DTI. 

o Os chamados registrados no GLPI serão analisados e observada a necessidade de intervenção presencial ou 

atendimento remoto; 

o Os atendimentos respeitarão a SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) definida para eles, que 

definem as prioridades dos chamados; 

o O servidor poderá acompanhar o chamado através de acesso ao sistema e/ou recebimentos de e-mails automáticos 

de status do chamado; 

• Conforme disposto no art. Da IN 01/2016 DTI, a observância diária do e-mail institucional é obrigatória para todos os 

servidores, uma vez que esse é considerado meio oficial de comunicação do IFS; 

https://aplicacoes.ifs.edu.br/suporte/


  

 

• Caso o servidor não tenha acesso ao Sistema GLPI por diversos motivos, esse deverá enviar um e-mail para o setor de 

atendimento (cgsti@ifs.edu.br) solicitando o acesso; 

• Horário de atendimento remoto de seguirá o disposto na portaria 992/2020/RT/IFS 

Solicitamos que todas as demandas sejam registradas no Sistema GLPI, pois esse será utilizado para mensurar: 

• Quantidades de chamados por setor durante o período de enfrentamento ao COVID-19; 

• Setores que mais necessitam de apoio da área de Tecnologia da Informação; 

• Servidores sem acesso ao Sistema GLPI; 

• Servidores em acesso ao e-mail institucional; 

• Quantidade de incidentes e problemas no período de enfrentamento ao COVID-19; 

• Trabalho das áreas de Tecnologia da Informação no período de enfrentamento ao COVID-19; 

 

Conforme disposto no artigo 13 da portaria 930 de 18 de março de 2020: 

§8º As chefias imediatas deverão emitir relatório semanal sobre as atividades realizadas pelos servidores 

do setor sob sua responsabilidade. 

 

Obs.: Informamos que as boas práticas de gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação determinam que 

incidentes e problemas devem possuir um único canal de atendimento visando atender as métricas de performance dos 

setores de TI e o melhor atendimento. 

 

ATENDIMENTO EXTERNO (PARCEIROS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, ORGÃOS PUBLICOS) 

 

O atendimento aos Parceiros, Prestadores de Serviços e Órgãos Públicos se dará através de contatos, prioritariamente, pelos e-

mails de cada setor, de acordo com a necessidade de cada demandante, conforme área de atuação. 

 

SERVIDORES EM GRUPO DE RISCO – Portarias 930/2020/RT/IFS 

LEGENDA: 

Art. 11 Ficam submetidos a regime obrigatório de teletrabalho, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 

importância nacional e internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19), os servidores que se enquadrem nos seguintes 



  

 

grupos de risco: 

I. Maiores de 60 (sessenta) anos; 

II. Imunodeficientes ou com doenças pré-existentes crônicas ou graves, 

III. Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, 

desde que haja coabitação; 

IV. As servidoras gestantes ou lactantes; 

V. Aqueles que convivam na mesma residência com pessoas maiores de 60 (sessenta) anos; 

VI. Aqueles que tenham filhos menores de 02 (dois) anos e convivam permanentemente com a criança; 

§1º As condições de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I, 

encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata. 

§2º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções penais e administrativas 

previstas em Lei. 

 

Art. 13. Fica determinado que as atividades administrativas sejam executadas, preferencialmente, em teletrabalho, cabendo aos 

diretores de campi, pró-reitores e diretores sistêmicos elencar no prazo de 48 horas, contadas da publicação dessa portaria, quais 

atividades administrativas são classificadas como essenciais, nas suas unidades, e que serão executadas presencialmente. 

 

§4º Os diretores de campi, pró-reitores e diretores sistêmicos, poderão autorizar os servidores, que possuam filhos em 

idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, a executarem suas atribuições em regime de 

teletrabalho, enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior 

relacionadas ao coronavírus (COVID-19), autodeclaração, na forma do Anexo II, encaminhada para o e-mail institucional da 

chefia imediata. 

 

VIAGEM 

Se você realizou viagens nacionais e internacionais, a serviço ou privadas, e que apresentem, ou não, sintomas associados ao 

Coronavírus (COVID-19), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde? 

SERVIDORES ATENDENDO DEMANDAS ATRAVES DE CHAMADOS NO SISTEMA GLPI 

(https://aplicacoes.ifs.edu.br/suporte/) 

NOME SETOR E-MAIL MOTIVO VIAGEM 

CRISTIANO ESTEVAN 

VASCONCELOS 
AEX dti@ifs.edu.br 

V  NÃO 



  

 

JOSÉ WILTON DE GOIS SANTOS II NÃO 

FAUSTO BERNARD MELO SOARES 

CSI csi@ifs.edu.br 

II NÃO 

GLAYDERSON JONATHAN NUNES V NÃO 

ROGERES SANTOS DO VALE V NÃO 

DANILO BEZERRA DA SILVA V NÃO 

TIAGO VIANA DE SOUZA V NÃO 

EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ 

CARIANHA 
COSEG coseg@ifs.edu.br 

VI NÃO 

RICKSON CÉSAR DA CRUZ  
CTI REITORIA cti.reitoria@ifs.edu.br 

Art. 13º §4º NÃO 

DEOGENES BISPO CORREIA II NÃO 

JOSÉ ACÁCIO DE JESUS MOURA  EPROJTI eprojti@ifs.edu.br II  NÃO 

MANUELA IRIS DOS SANTOS GOVTI govti@ifs.edu.br V NÃO 

MARIA DO CARMO BISPO SILVA EPROCTI eprocti@ifs.edu.br I NÃO 

JADSON FÁBIO SANTOS JÚNIOR 
COIMR coimr@ifs.edu.br 

V NÃO 

MIGUEL SEIXAS MAIA JUNIOR V NÃO 

JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO 

FIGUEIREDO CGSTI cgsti@ifs.edu.br 

II NÃO 

SILMAR DANTAS MAIA V NÃO 

JULIO CESAR PACHECO RIBEIRO 
CGTI cgti@ifs.edu.br 

V NÃO 

RAPHAEL SILVA FONTES V NÃO 

 

SERVIDORES DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL (Fora do grupo de Riscos) 

LEGENDA: 

• ADMINISTRATIVO: Sobreaviso para demandas administrativas para área de tic, advindas dos setores do IFS 

• SUPORTE: Sobreaviso para Suporte em equipamentos e e-mails 

• SISTEMAS: Sobreaviso para Sistemas da Informação (SIGAA, SIGRH, SIPAC, Sispubli, etc...) 



  

 

• REDES: Sobreaviso para Conectividade e Servidores de Redes, acesso a serviços digitais 

• SEG: Segurança da Informação, Antivirus, acesso remoto, wifi, firewall e etc... 

• TELEFONIA: Sobreaviso para telefonia fixa e ramais 

ATENDIMENTO DE DEMANDAS ATRAVÉS DO SISTEMA GLPI (https://aplicacoes.ifs.edu.br/suporte/) 

DÚVIDAS E/OU ESCLARECIMENTOS ATRAVES DO E-MAIL SETORIAL  

E DOS TELEFONES (79) 3711-3166 / 79 99969-1476 

HORARIO: 07 às 13 h - Disposto na Port. 992/2020/RT/IFS 

SETOR NOME E-MAIL AREA 

DTI e AEX RICARDO ARIEL CORREA RABELO dti@ifs.edu.br ADMINISTRATIVA 

COIMR 
JEFFERSON GONZAGA DOS SANTOS (Coordenador) 

coimr@ifs.edu.br REDES 
ALEX OLIVEIRA SOARE 

COSEG 

DEMAIR DE SA RAMOS (Coordenador) 

coseg@ifs.edu.br SEGURANÇA ITAUAN SILVA EDUAO FERREIRA 

JOAO SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS 

CSI 

RODRIGO FONTES CRUZ (Coordenador) 

csi@ifs.edu.br SISTEMAS e PORTAL 

ERIC ALVIM ALCANTARA BARBOSA 

ICARO CARLOS ANDRADE COSTA 

RAFAEL OLIVA DE SOUSA 

CARLSON SANTANA CRUZ 

UENDEL SANTOS BATISTA 

VICTOR MATHEUS DA SILVA 

CTEL 
ADAUTO CAVALCANTE MENEZES (Coordenador) 

ctel@ifs.edu.br TELEFONIA 
LÊNIO EDBERG F. BEZERRA DA SILVA 

CTI RT 
ADRIANO CEZAR DOS SANTOS MONTEIRO 

cti.reitoria@ifs.edu.br SUPORTE 
MARCOS DE ADERNO FERREIRA 

 

Obs.: Excepcionalmente, os servidores que atuam na área de infraestrutura poderão comparecer ao Datacenter do IFS em 

horários adversos aos dispostos na portaria 992/2020/RT/IFS com vistas a manter os serviços On Line do IFS, caso haja 

necessidade expressa, e autorizado para comissão de prevenção instituída pela portaria. 


