
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Portaria n° 1.001 de 27 de abril de 2017 

O Reitor da Universidade Federal 	1spui.o Santo, usando de suas atribuições legais 
e estatutárias, e tendo em vista o princípi.) da economicidade, em decorrência da baixa 
demanda por serviços técnico-administrativos por parte da comunidade universitária, diante 
dos recessos acadêmicos previstos no calendário acadêmico de 2017 (Resolução n° 46/2016-
Cepe), RESOLVE: 

Art. 1° Permitir, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), os 
servidores técnico-administrativos em educação a ausentar-se de suas atividades nos seguintes 
dias: 

Data Campi 
16/06/2017 Todos os Campi 
13/10/2017 Todos os Cam e i 
14/08/2017 Alegre 
03/11/2017 Todos os Campi 

Art. 2° Os servidores técnico-administrativos em educação que se ausentarem do 
trabalho nos dias previstos no art. 1° deverão compensar as horas não trabalhadas, optando por 
uma das modalidades abaixo: 

I. Participação em ação de capacitação fora do horário de trabalho do servidor, e/ou a 
distância, que: 

sejam oferecidas pela Ufes; 
sejam concluídas até o dia 31/12/2017, sendo permitida a realização de um único 

curso para abranger toda a carga horária a ser compensada; nesse caso, o curso deverá ser 
realizado após o último recesso; e 

seu conteúdo tenha relação com o ambiente organizacional do servidor. 

II. Compensação das horas não trabalhadas na forma do inciso II, artigo 44 da Lei n.° 
8.112/1990, ou seja, com a compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência. 

Art. 3° Os servidores que optarem por não trabalhar nos dias previstos no art. 1° 
deverão comunicar o fato à chefia imediata com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 

Art. 4° 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. 

Art. 5° As horas não trabalhadas no dia 1' de março de 2017 (Quarta-feira de Cinzas), 
em decorrência da suspensão do expediente, poderão ser compensadas por meio da 
participação nos cursos previstos no inciso I, art. 2°. 
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