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PLANO DE FUNCIONAMENTO DA SINFRA 

 

 

Considerando a necessidade da Universidade Federal do Oeste do Pará unir-se aos esforços 

de prevenção e combate ao corona vírus (Covid-19), o Superintendente de Infraestrutura, juntamente 

com os servidores da SINFRA decidiram em reunião, consoante ao Art. 11 da Instrução Normativa 

nº 01 – REITORIA, de 17 de março de 2020, que dispõe do plano de funcionamento de cada unidade 

e orienta alternar a carga horária de trabalho entre serviços presenciais, estritamente necessários e 

home office. 

 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL (CGA):  

 

Serviços de Limpeza:  

 

Será mantida a limpeza dos locais de trabalho dos agentes de segurança de forma regular. A limpeza 

das demais dependências da universidade ocorrerá em caráter excepcional através do glpi.   
 

 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CME): 

Serão atendidas as demandas emergenciais mediante solicitação via GLPi 

 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CMP): 

Serão atendidas as demandas emergenciais mediante solicitação via GLPi 

 

 

DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS (DOP): 

 

A fiscalização das obras será realizada de maneira remota. As atividades de planejamento e 

elaboração de projetos será executada de modo home office. 

 

*Os servidores da DOP vão alternar nos dias da semana o trabalho presencial e home office.  

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA (SAS): 

As atividades administrativas ocorrerão em home office 

 

A carga horária de trabalho dos servidores será mantida, a jornada de trabalho será realizada 

home office..  

Desta forma, devido a essencialidade das atividades desta Superintendência à Ufopa, todos os 

serviços prestados pela Sinfra, para manter em funcionamento as atividades desta Universidade que 

não poderão paralisar, seguirão acontecendo da melhor forma possível.  

 

 

Santarém, 19 de março de 2020. 
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