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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

REITORIA

PORTARIA Nº 400 / 2022 - REITORIA (11.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Santarém-PA, 06 de dezembro de 2022.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas
atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial de 20 de abril de 2022, publicado no Diário
Oficial da União n° 75-A, Seção 2 - Edição Extra, pág. 1, em 20 de abril de 2022, consoante as
disposições legais e estatutárias vigentes e o disposto no processo n° 23204.009710/2018-96
e na Portaria nº 1.358, de 10 de junho de 2014, publicada no Bole�m de Serviço da Ufopa nº
52 (Adi�vo I), de 13 de junho de 2014, fls. 2-5, resolve:

Art. 1° Atualizar a concessão da flexibilização de jornada de trabalho, de 40
horas para 30 horas semanais, aos servidores lotados na Diretoria de Saúde e Qualidade de
Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas desta Universidade, em escala de horário conforme
anexo único desta Portaria.

Art. 2° Os servidores ocupantes de cargo de direção ou função gra�ficada não
terão a jornada de trabalho flexibilizada em razão de sua dedicação exclusiva.

Art. 3° Os servidores técnico-administra�vos em educação poderão ser
convocados, em situações excepcionais, sob interesse público, para cumprir jornada de 8
(oito) horas diárias, respeitando-se o intervalo para descanso e alimentação previsto na
legislação, sem direito à compensação posterior da carga horária ou repercussão salarial, nos
termos do art. 18, V, ?a?, da Portaria nº 1.358/2014.

Art. 4° O setor observará a avaliação periódica anual quanto à manutenção da
jornada de trabalho flexibilizada, nos termos do Art. 6º da Resolução Consad n° 1, de 25 de
abril de 2015, bem como deverá implementar mecanismos próprios de autoavaliação.

Art. 5° Revogar as Portarias n. 219/GR/UFOPA, de 23 de junho de 2022, e n.
228/GR/UFOPA, de 28 de junho de 2022.
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