
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

OFÍCIO nº 23/2022/PROGEP-UFR

À Reitoria e Vice-Reitoria,
Às Pró-Reitorias e Secretarias,
Aos Institutos e Faculdades,
Às demais unidades administrativas e acadêmicas.
 
 

Assunto: Retorno ao trabalho em modo presencial.

 

Prezados (as),

Considerando a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de maio de 2022, que
estabelece o retorno ao trabalho em modo presencial dos servidores e empregados públicos dos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC. 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Rondonópolis, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria Reitoria/UFR nº XCVI, de 30 de setembro de 2021 e Portaria
Reitoria/UFR nº 123, de 25 de março de 2022, nos termos da referida Instrução Normativa comunica que: 

Fica estabelecido a data de 6 junho de 2022 para o retorno ao trabalho em modo presencial
dos servidores e empregados públicos dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC. Poderá ser utilizado o Programa de Gestão, nos termos da
Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, para permitir a continuidade ou execução de atividades
em regime não presencial.

Informamos ainda a revogação da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de
setembro de 2021 e consequentemente as orientações do ofício circular 03/2022/PROGEP-UFR. 

 

Solicitamos a ampla divulgação à todos os servidores e sub-unidades vinculadas a essa
unidade.

 

Documento assinado eletronicamente por Aristides Jose da Silva Junior , Pró-Reitor(a) de Gestão de
Pessoas - PROGEP/UFR, em 12/05/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0022947 e o
código CRC 93E1281E.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23853.003389/2022-23 SEI nº 0022947

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

