
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Reitoria

PORTARIA 202/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 3 de agosto de 2022

Concede flexibilização da jornada de trabalho de seis horas diárias e trinta horas semanais aos(às) servidores(as) Técnicos

Administra vos em Educação do IF Baiano, lotados(as) no Setor de Laboratórios, Campus Senhor do Bonfim.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de

27/04/2022, Seção 2, página 1, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008 e Lei nº 8.112/90, CONSIDERANDO:

- o Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, com as alterações do Decreto nº 4.836, de 09 de setembro de 2003;

- a Portaria n° 26/2022 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 14 de fevereiro de 2022; e

- o teor do Processo nº 23333.251872.2022-91;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder flexibilização da jornada de trabalho de seis horas diárias e trinta horas semanais aos(às) servidores(as) Técnicos Administra vos em Educação do IF Baiano indicados no

quadro 01, lotados(as) no Setor de Laboratórios, Campus Senhor do Bonfim, com horário de funcionamento e atendimento ao público de Segunda às Sextas de 07h30 às 19h30, e

realização das seguintes a vidades:

I - Ensino, pesquisa e extensão; Orientações aos usuários discentes e docentes, quanto a: Preparar soluções; Organização dos laboratórios, antes e após as a vidades; A vidades de

pesquisa e extensão; Gerir os reagentes, meios de cultura, vidrarias e uso dos equipamentos nos laboratórios; Monitorar e organizar os almoxarifados; Executar experiências e ensaios de

laboratórios.



Quadro 01 – Relação de servidores (as) autorizados (as) a trabalhar em regime de horário flexibilizado (seis horas diárias e trinta horas semanais) no Setor  de Laboratórios,

Campus Senhor do Bonfim.

PROCESSO nº:  23333.251872.2022-91
SERVIDOR(A) CARGO/SIAPE ATIVIDADES

DESEMPENHADAS PELO
SERVIDOR

HORÁRIO DE TRABALHO

Marciene

Rodrigues

Amorim 

Técnica de

Laboratórios –

Biologia

SIAPE  2329540

Executar trabalhos técnico de

laboratório relacionados com

a área de atuação, realizando

ou orientando coleta, análise e

registros de material e

substâncias através de

métodos específicos.

Preparo de soluções e

organização do ambiente

laboratorial.

Assessorar nas a vidades de

ensino, pesquisa e extensão.

Segunda, Terça, Quinta e

Sexta: 07h30 às 13h30

Qua: 13h30min às 19h30

Uitamara dos

Santos

Técnica de

laboratórios –

Química

SIAPE 1401328

Segunda, Quarta e Sexta:

07h30 às 13h30

Terça e Quinta: 13h30 às

19h30



Marília de Jesus

Ferreira
Assistente de

Laboratórios -

Biologia

SIAPE 2395735

Auxiliar na execução de

a vidades laboratoriais no

Complexo de Laboratórios,

assessorando as a vidades de

Ensino, Pesquisa e Extensão.

Preparar soluções e reagentes,

selecionando vidrarias e

equipamentos, além de

auxiliar na limpeza

(desinfectar pias, utensílios e

bancadas), transportar,

preparar e esterilizar materiais

e meios de cultura, assim

como separação e descarte de

materiais biológicos.

Efetuar o controle e zelar pela

preservação de amostras,

matérias-primas e

equipamentos.

Segunda e Sexta: 13 h30 às

19h30

Terça, Quarta e Quinta:

07h30 às 13h30

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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