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Boletim de Serviço Eletrônico em
15/07/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pampa
GABINETE DA REITORIA
Avenida General Osório, 900, Bagé/RS, CEP 96400-100
Telefone: (53) 3240 5400 Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br

PORTARIA Nº 1310, DE 15 DE JULHO DE 2019

estatutárias,

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º, do Decreto nº 1590, de 10 de agosto de 1995; o
disposto no Art. 19, da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990; a Portaria nº 1351, de 01 de
novembro de 2018, que estabelece o calendário acadêmico de 2019, re cada pelas Portarias nº 703,
de 05 de abril de 2019, nº 807, de 23 de abril de 2019 e nº 1188, de 19 de junho de 2019; a redução
das a vidades acadêmicas devido ao período de férias dos docentes e discentes da ins tuição; os
princípios da economicidade e e ciência da Administração Pública; a necessidade de reduzir custos
operacionais em período de menor demanda e menor disponibilidade nanceira e orçamentária,
RESOLVE:
1. DETERMINAR que seja adotado o regime de trabalho de Turno Único no período
compreendido entre 16 de julho de 2019 a 02 de agosto de 2019, conforme segue: de segunda a
quinta-feira das 12h às 18h e sexta-feira das 8h às 14h;
estabelecidos;

2. DETERMINAR que os servidores em jornada exibilizada cumpram os horários aqui

3. RESSALTAR que o disposi vo desta Portaria não se aplica às a vidades consideradas
essenciais da Universidade, quer sejam de caráter permanente, temporário ou eventual. Neste caso,
conforme critério das Direções das Unidades e Órgãos da Administração Central, os setores deverão
obedecer ao horário normal de funcionamento.

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor
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Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
15/07/2019, às 10:59, conforme horário o cial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unipampa.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veri cador 0117414 e o código CRC C04A74BF.
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