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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 2687/2019 - SEDUC
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

tendo em vista a Documentação constante no Processo n.º 201900006033279, e
 
CONSIDERANDO a transferência da sede da Secretaria de Estado da Educação do

Setor Oeste para o Setor Leste Vila Nova;
CONSIDERANDO a decisão administrativa para redução de gastos;
CONSIDERANDO a nova organização administrativa da Secretaria de Estado da

Educação;
CONSIDERANDO o vencimento do Contrato de Locação do prédio localizado na

Avenida Anhanguera, n.º 7.171, Qd. R1, Lt. 26, Setor Oeste CEP: 74110-010 - Goiânia - GO;
CONSIDERANDO a reestruturação do espaço físico, da rede elétrica e da rede de

Tecnologia de Informação - TI na nova sede;
CONSIDERANDO a logística do transporte de mobiliário para a nova sede,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Implantar o sistema de atividade laboral, por produtividade, aos servidores em

exercício nas Unidades Administrativas que estão se deslocando para a nova sede desta Secretaria, no
período de 1º de julho de 2019 a 31 de agosto de 2019. 

Art. 2º Determinar que será de responsabilidade do Titular de cada Unidade
Administrativa o escalonamento dos servidores que executarão os trabalhos no sistema proposto, somente
nesse período emergencial.

Art. 3º Estabelecer que o sistema apresentado é excepcional e temporário, sendo que os
resultados dos trabalhos serão avaliados pela Chefia Imediata, de acordo com os parâmetros estabelecidos
por aquela Chefia, mediante à produtividade do servidor, visto que a jornada de trabalho será aferida por
meio do rendimento.

Art. 4º Determinar que não haverá o pagamento de horas extras ou o acúmulo para o
Banco de Horas no sistema proposto. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 
 
GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Goiânia, aos

09 dias do mês de julho de 2019.
 

    Avelar Lopes de Viveiros - Coronel PM R/R
Subsecretário de Governança Institucional
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Documento assinado eletronicamente por AVELAR LOPES DE VIVEIROS, Subsecretário (a), em
09/07/2019, às 14:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 8025635
e o código CRC 9E45E7C6.
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