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Assunto: Assunto: Funcionamento do Câmpus em julho de 2022.Funcionamento do Câmpus em julho de 2022.

 

A Direção-Geral do Câmpus São Paulo comunica a toda comunidade que de 15 a 31 de julho de 2022,

período de férias dos(as) discentes e docentes, o atendimento ao público ocorrerá no horário das 8h às 20h.

Os(as) servidores(as) cuja jornada de trabalho esteja prevista para ocorrer fora desse horário poderão

cumprir o seu horário regular nesse intervalo, em acordo com a chefia imediata, man do o quan ta vo diário de horas

previstas regularmente (40 horas ou jornada flexibilizada), assim como a modalidade de trabalho (presencial ou

teletrabalho).

Em resposta à consulta feita à Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria, foi indicada a impossibilidade

de redução da jornada regular dos(as) servidores(as), assim como de alteração da modalidade de trabalho (presencial ou

teletrabalho), durante o período de férias acadêmicas.

Os casos excepcionais deverão ser encaminhados, pelas chefas imediatas, à Direção dos departamentos

e/ou diretorias que farão as devidas tratativas junto à Direção-Geral do Câmpus São Paulo.

 

Carmen Monteiro Fernandes

Diretora-Geral Interina

Câmpus São Paulo - IFSP
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