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  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 51/2022 - DRG/SPO/IFSPN.º 51/2022 - DRG/SPO/IFSP

Assunto: Funcionamento do Câmpus São Paulo nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante as oitavas de final,Assunto: Funcionamento do Câmpus São Paulo nos dias de jogos da Seleção Brasileira durante as oitavas de final,
quartas de final, semifinal e final da Copa Mundo de Futebol no ano de 2022.quartas de final, semifinal e final da Copa Mundo de Futebol no ano de 2022.

 

A Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo do IFSP comunica a toda comunidade do Câmpus que nos
dias de jogos da Seleção Brasileirajogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de Futebol de 2022, no período de 05 a 17 de
dezembro de 2022, o Câmpus funcionará da seguinte forma:

1. Jogos que ocorrerem às 12h:Jogos que ocorrerem às 12h:

Não haverá funcionamento presencial no Câmpus em nenhum dos períodos/turnos em todos
os dias em que os jogos da Seleção Brasileira ocorrerem às 12h;

Aulas e demais a vidades acadêmicas presenciais deverão ser objeto de compensação por
meio de reposição de conteúdo e carga horária;

Ficam mantidas em formato remoto as atividades dos(as) servidores(as) administrativos(as).

 

2. Jogos que ocorrerem às 16h:Jogos que ocorrerem às 16h:

Deverá ser man do o funcionamento presencial do Câmpus até às 12h em todos os dias em
que os jogos da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerem às 16h;

Deverão ser realizadas presencialmente todas as aulas e demais a vidades acadêmicas
previstas para o período matutino;

Para os períodos vesper no e noturno aulas e demais a vidades acadêmicas presenciais
deverão ser objeto de compensação por meio de reposição de conteúdo e carga horária;

Os(As) servidores(as) que têm horário de trabalho com início até às 10h, deverão
permanecer no Câmpus até as 12h, devendo concluir, em formato remoto, as demais
atividades administrativas;

Os(As) servidores(as) com início de horário de trabalho após às 10h estarão dispensados(as)
das a vidades presenciais nesses dias, devendo executar no formato remoto as a vidades
administrativas.

OBS.: Não haverá atendimento pela BÁSICA nos dias de jogos.OBS.: Não haverá atendimento pela BÁSICA nos dias de jogos.

 

Câmpus São Paulo/SP, 30 de novembro de 2022

Documento assinado digitalmente.
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