
 
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, nomeada pelo Decreto de 03/10/2018, publicado
no DOU de 04 subsequente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892/2008, considerando a
situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19, bem como as orientações
da Organização Mundial de Saúde, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Complementar as orientações dispostas na Portaria nº 924, de 13 de março de 2020, nos termos
a seguir. 
 
 
Art. 2º Fica suspenso o atendimento ao público, em todos os campi do IFS, bem como na Reitoria e seus
anexos. 
 
 
Parágrafo único. Os casos de emergência serão tratados por meio telefônico ou correio eletrônico, das 8h
às 17h, conforme lista disponível no sítio da instituição na internet. 
 
 
Art. 3º Ficam suspensas as atividades de pesquisa, extensão e inovação, que serão retomadas após a
publicação de um novo cronograma, a critério da PROPEX e da DINOVE. 
 
 
Art. 4º Ficam submetidos a regime obrigatório de teletrabalho, pelo prazo inicial de 20 (vinte) dias,
contados partir da publicação desta portaria, os servidores que se enquadrem nos seguintes grupos de
risco: 
 
I - Maiores de 60 (sessenta) anos;
 
 
II - Aqueles que convivam na mesma residência com pessoas maiores de 60 (sessenta) anos;
 
 
III - Aqueles que tenham filhos menores de 02 (dois) anos e convivam permanentemente com a criança;
 
 
IV - Pessoas com doenças respiratórias, imunodeprimidos e/ou renais crônicos, comprovados através de
laudo médico;
 
 
V - Pessoas em tratamento com imunossupressores, tais como, uso contínuo de corticoide, quimioterapia,
radioterapia.
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Art. 5º Cada campus deverá criar um comitê local de prevenção à COVID-19, vinculado ao comitê central
de prevenção, instituído pela Portaria nº 925, de 13 de março de 2020. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 
 
 

RUTH SALES GAMA DE ANDRADE
 

Documento  assinado  digitalmente  conforme  MP  nº
2.200-2/2001, que institui  a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira-ICP-Brasil. O documento assinado
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