
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Portaria n° 833, de 06 de junho de 2018

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais
e estatutárias, e tendo em vista a Portaria n° 143, de Io de junho 2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e tendo em vista a realização da Copa do Mundo
FIFA 2018, RESOLVE:

Art. Io Permitir, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em
caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2018, o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional dar-se-á da seguinte forma:

I - nos dias em que os jogos se realizarem pela manhã, o expediente terá início a partir
das 14h00 (horário de Brasília); e

II - nos dias em que os jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará às 13h00
(horário de Brasília).

Parágrafo único. As horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput serão
objeto de compensação até o dia 31 de outubro de 2018.

Art. 2o As atividades acadêmicas realizar-se-ão nos termos do art. Io, devendo a
reposição ocorrer até o término do último dia letivo do primeiro semestre previsto no
calendário acadêmico. A programação dessa reposição deverá ser informada a chefia imediata
e amplamente divulgada aos interessados.

Art. 3o Os servidores que optarem por trabalhar nos dias e horários dos jogos previstos
no art. Io deverão comunicar o fato à chefia imediata que avaliará a melhor forma de garantir
o funcionamento dos serviços.

Art. 4o As disposições desta portaria não se aplicam aos servidores da Ufes lotados no
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) que trabalham em regime de
plantão, os quais deverão cumprir as escalas previamente estabelecidas pela Administração do
Hospital, no sentido de preservar a manutenção dos serviços essenciais.
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