
Ofício Circular nº 5/2020 - CAP/PROGEP/UFMS
 

Campo Grande, 30 de março de 2020.
Aos 
Servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Assunto: Modificações de período de férias e alterações de
jornada de trabalho durante o estado de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020.
 
 

1.  De acordo com a Instrução Normativa nº 28, de 25 de
março de 2020, em caso de necessidade de serviço, devidamente
justificada, as férias dos servidores poderão ser alteradas ou
interrompidas, desde que autorizadas pelo Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas ou Reitor, sendo essa autorização indelegável.

2.  Os procedimentos dispostos no presente ofício não se
aplicam aos servidores que exerçam atividades nas áreas da saúde,
segurança e áreas consideradas essenciais por esta Universidade, as quais
mantiveram as atividades e os atendimentos presenciais.

 
Atenciosamente,

 

Carmem Borges Ortega,
Chefe da Coord. Adm. De Pessoal.

   
 

José Carlos Crisóstomo Ribeiro,
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos
Crisostomo Ribeiro, Pró-Reitor(a), em 30/03/2020, às
19:00, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carmem
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Borges Ortega, Chefe de Coordenadoria, em
30/03/2020, às 19:05, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1884435 e o código CRC
20A79B43.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7066
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010268/2020-49 SEI nº 1884435
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