MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 05/2020
HORÁRIO ESPECIAL
Considerando as altas temperaturas registradas na presente data, bem como nos últimos dias, na
cidade de Pelotas/RS;
Considerando a previsão de altas temperaturas para a cidade de Pelotas, para o período de
10/02/2020 a 21/02/2020, disponibilizada pela empresa Somar Meteorologia, que estima temperaturas máximas na
casa dos 30ºC a 35ºC, no referido período, para a cidade de Pelotas/RS;
Considerando a manifestação da equipe de Engenheiros de Segurança do Trabalho, que realizou
levantamentos de temperatura, no interior do prédio, e alerta para as condições de trabalho estabelecidas pela
Norma Regulamentadora nº 17, do então Ministério do Trabalho;
Considerando a estrutura física do prédio da Reitoria, a qual é revestida em grande parte por vidro, o
que faz aumentar significativamente a sensação térmica;
Considerando a ausência de refrigeração mecânica no prédio;
Considerando o registro, pelo Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor - NASS, de casos de heliose
(insolação) em razão das altas temperaturas registradas no prédio da Reitoria nos meses de janeiro e fevereiro
deste ano;
1. Fica decidido que a Reitoria funcionará em turno único, no período de 10/02/2020 a 14/02/2020
e de 17/02/2020 a 21/02/2020, no horário compreendido entre 8h e 13h.
2. Havendo necessidade do cumprimento de horário diferente do estabelecido, os Pró-reitores,
Diretores Sistêmicos, Auditor Geral, Procurador-Chefe e Chefe de Gabinete, poderão autorizar alterações.
Pelotas, 06 de fevereiro de 2020.

Adriane Maria Delgado Menezes
Vice-reitora
Reitora em exercício
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