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PORTARIA Nº 114 de 01 de setembro de 2020 

 
 

Designa diretrizes concernentes a 
organização do trabalho   mediante a 
publicação do Decreto Legislativo 
Federal nº 06 de 2020, bem como a 
Portaria nº 847/2020-GR/IFPE  

 
 

A DIRETORA GERAL EM EXERCÍCO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS PESQUEIRA, nomeada pela Portaria interna de Nº 139 de 
09 de agosto de 2017, em conformidade com o Art. 38 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o ofício nº 137/2020-DGCP resolve: 
 
 

Art. 1° A partir do Decreto Legislativo Federal nº 06 de 2020 que no seu Artigo 1º reconhece 
a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020 relacionada 
à emergência de saúde pública de importância internacional provocada pelo coronavírus (covid-19). 

Considerando também a Portaria n° 847/2020-GR/IFPE que conforme disposto no seu Artigo 

1º estabelece que as atividades laborais do IFPE devem ser organizadas preferencialmente sob o 

formato de trabalho remoto, devendo ser realizadas presencialmente quando estritamente 

necessárias. A qual também define no seu Artigo 2º que a organização do trabalho remoto e a 

definição das atividades presenciais estritamente necessárias devem assegurar o funcionamento do 

IFPE no que tange a: 

 

I. à retomada do ensino de forma remota; 

II. à continuidade da execução das atividades de pesquisa e extensão; 

III. à prestação de atendimento à comunidade acadêmica e ao público externo; 

IV. ao recebimento de materiais e documentos; 

V. à expedição e entrega de documentos, tais como declarações, certidões, diplomas, entre 

outros; 

VI. à manutenção essencial do Campus/Reitoria; e 

VII. ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. 

 

 

 



Portanto, a Direção-Geral do Campus Pesqueira apresentará por meio de Notas Oficiais os horários 

de funcionamento das atividades presenciais do IFPE Campus Pesqueira, atreladas aos serviços de 

apoio ao Ensino. 

 

 

 

 
Anicélia Ferreira da Silva  

Diretora Geral em Exercício do IFPE campus Pesqueira 
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