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DIREÇÃO GERAL

MEMO CIRCULAR 07-2018/DGCPZR

Petrolina, 27 de junho de 2018.

Aos Servidores do Campus Petrolina Zona Rural.

Assunto: Funcionamento do Campus nos jogos da copa 2018 na segunda fase.

Prezados servidores,

A  Direção  Geral  do  Campus Petrolina  Zona  Rural do  IF  Sertão-PE comunica  aos servidores
Docentes efetivos, Técnicos Administrativos, docentes substitutos e estagiários que tendo em vista a Portaria
MPOG n. 174 de 21 de junho de 2018, que estabelece em caráter excepcional, ponto facultativo no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, nos dias de jogos
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, resolve manter os dias letivos para evitar
adiar ainda mais o encerramento de 2018/1, visto que já foi necessário acrescentar uma semana letiva em
decorrência da suspensão das aulas entre os dias 25/05 e 01/06. 

Diante do exposto, com base no Artigo 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional permanecerão em funcionamento nos horários de realização dos jogos da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018”. 

• Para os dias em que os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol se realizarem em dias letivos:

a)  Jogo no horário de 11h (02/07/2018),  haverá  expediente  antes  e  depois  do jogo,  incluindo aulas  e
atividades administrativas das 08h as 10:40h e das 14h às 17h e no horário noturno;

b) As horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput serão objeto de compensação até o dia 31
de outubro de 2018, conforme parágrafo único do Art. 1° da portaria.  

c) servidores que não forem aderir aos horários dos jogos, realizarão atividades administrativas regulares;

d) o refeitório funcionará de forma regular no horário de 12:30 h às 13:30h;

e) Horário das aulas:
Turno manhã: 08:00 às 10:40h (aulas de 40 minutos) – totalizando 4 aulas;
Turno vespertino: 14:00 às 17:00h (aulas de 45 minutos) – totalizando 4 aulas.

 Atenciosamente,

Jane Oliveira Perez
Diretora Geral/
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