
 
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, e considerando
as Portarias IFS nº 1962 e 1964, ambas de 20 de agosto de 2020,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fica mantido, em caráter excepcional e temporário, enquanto perdurar o estado de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), o regime de trabalho
remoto para os servidores, empregados públicos e estagiários no âmbito do Instituto Federal de Sergipe,
que estejam enquadrados nas Portaria IFS nº 930, de 18 de março de 2020, e nº 1043, de 02 de abril de
2020.
 
Art.  2º  Aos  servidores  do  IFS  que  não  estiverem  inseridos  nas  situações  citadas  no  artigo  fica
determinado o restabelecimento gradual das atividades presenciais no âmbito do Instituto Federal de
Sergipe, a partir de 14 de setembro de 2020.
 
§1º Visando a necessidade de manter o menor tempo possível de exposição, o retorno das atividades
presenciais respeitará, mediante revezamento, já incluindo as excepcionalidades  previstas no art. 1º, os
seguintes limites e horários de trabalho:
 
 
 

 
 
§2º O cronograma estabelecido no parágrafo anterior poderá ser revisado a qualquer tempo caso haja
necessidade de nova readequação, em razão da dinâmica da pandemia ou de quaisquer situações que
assim justifique;
 
§3º Aos Servidores em regime de trabalho tele presencial não se aplica o horário especial, devendo
executarem suas jornadas regulares de trabalho, no período de 8(oito) horas diárias, ressalvadas as
peculiaridades de cada caso;
 
§5º Aos Servidores em regime de trabalho presencial aplica-se o horário excepcional, conforme previsto
no §1º, devendo, quando da necessidade, executar sua jornada regular de 8(oito) horas, sendo as horas
faltantes em regime de teletrabalho.
 
§6º Deverá ser observada uma melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo
de evitar concentração e proximidade de pessoas no ambiente, respeitada a distância mínima entre as
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Data
Percentual Mínimo de servidores para

atividades presenciais

Carga

 Horária

Horário de

Funcionamento

A partir de

14/09/2020
20% 6h

7h às 13h ou

8h às 14h

A partir de

13/10/2020
40% 6h

7h às 13h ou

8h às 14h

A partir de

16/11/2020
60% 6h

7h às 13h ou

8h às 14h



estações de trabalho; e
 
§7º O percentual mínimo previsto no §1º poderá ser ampliado, em razão da necessidade do serviço e
considerando às especificidades de cada setor, observadas as questões de segurança epidemiológica.
 
Art. 3º Cabe às Chefias Imediatas a elaboração da escala de trabalho dos servidores integrantes de suas
equipes, considerando os percentuais previstos nesta portaria, e encaminhá-la à Direção Geral do campus
para elaboração de um plano de ação visando proporcionar o pleno atendimento à comunidade escolar,
sem solução de continuidade, para que não haja prejuízo das atividades.
 
Art. 4º No retorno das atividades presenciais, devem ser observadas as orientações previstas na Portaria
nº 1565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde.
 
Art. 5º Ficam revogados o artigo 1º da Portaria IFS nº 1357, de 12 de maio de 2020 e a Portaria IFS nº
1827, de 31 de julho de 2020.
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 09/09/2020. 
 
 
 
 

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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