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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 3/2020/UFPR/R/GAB/CAR

Ao(À) Sr(a).:
Aos (às) Servidores (as) da UFPR
  

Assunto: Comemoração das Festas de Final de Ano

  

Prezados (as) Senhores (as),

 

A Reitoria comunica às unidades administra�vas centrais e setoriais que seguirá as orientações
da Portaria nº 22.899, do Ministério da Economia, de 28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da
União, em 29/10/2020.

Desta forma, para a comemoração das festas de final de ano, poderá ser feito o revezamento
de servidores durante os períodos compreendidos entre os dias 21 e 24 de dezembro e 28 e 31 de dezembro
de 2020.

Quanto às vésperas dos feriados, dias 24/12 e 31/12, serão obedecidas as orientações da
Portaria nº 679, de 30 de dezembro de 2019, a qual informa:

24 de dezembro, véspera de natal (ponto faculta�vo após às 14 horas);

31 de dezembro, véspera de ano novo (ponto faculta�vo após às 14 horas).

Os servidores que usufruírem do revezamento deverão compensar o período não trabalhado
quando ocorrer o retorno aos trabalhos presenciais, tendo até 3 meses, após a data de retorno, para que as
horas não trabalhadas sejam compensadas.

Os hospitais universitários seguirão as determinações de seus conselhos.

Os funcionários terceirizados seguirão as orientações da Pró Reitoria de Administração.

Por fim, essas medidas devem respeitar as especificidades de cada unidade e as a�vidades de
natureza essencial.

 

Atenciosamente,

 

Marinês de Pauli Thomaz
Chefe de Gabinete do Reitor

Documento assinado eletronicamente por MARINES DE PAULI THOMAZ, COORDENADOR(A)
DA COORDENADORIA DE APOIO A REITORIA - GR, em 21/12/2020, às 14:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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código CRC 07712168.
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