
CAMPUS SÃO LUÍS CENTRO HISTÓRICO
Diretoria Geral - Campus Centro Histórico - DG-CCH

OS Nº 5/2021 - DG-CCH/CAMP-CCH/IFMA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2021

ORDEM DE SERVIÇO

A Diretora Geral do Campus São Luís Centro Histórico, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando as orientações con das na Portaria IFMA/Reitoria nr. 2934 de 10/07/2020, que trata do

Protocolo Ins tucional para controle da propagação da COVID-19;

Considerando que um dos nossos servidores, que estava em a vidade presencial, tem apresentado quadro

sintomá co bastante suges vo para COVID-19;

Considerando as deliberações da reunião extraordinária do Comitê Local de Crise para o enfrentamento da

COVID-19 realizada em 20/02/2021; bem com o parecer técnico do médico do Campus Dr. Edson Gustavo Lima

Portela proferido na referida reunião;

RESOLVE:

Suspender as a vidades presenciais do Campus São Luís Centro Histórico por 14 dias a par r de 22/02/21,

como forma de prevenção e controle, e para que os servidores e colaboradores tenham o isolamento adequado

para acompanhamento médico; sendo man dos os servidos essenciais (segurança).

Determinar que os servidores mantenham o trabalho remoto, definindo junto às chefias as ro nas e

procedimentos para o atendimento por meios eletrônicos (emails ins tucionais e plataformas educacionais

digitais), considerando a a vidade fim da ins tuição e a manutenção da prestação dos serviços à comunidade;

Determinar à Diretoria de Administração e Planejamento providências quanto à sani zação do ambiente

ins tucional, visando eliminação de focos de contágio.

Que as orientações desta Ordem de Serviço são válidas por 14 dias, a contar de 22/02/2021,  e passíveis de

revisão e atualização pelo Comitê Local de Crise durante este período,  a depender da evolução da situação.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

Luciene Amorim Antonio (1487593)

Diretoria Geral - Campus Centro Histórico
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