
PREFEITURA PUBLICA PORTARIA QUE ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO DIA DOS JOGOS OFICIAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO

   

  A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, publicou em
edição extra do Di&aacute;rio Oficial do Munic&iacute;pio nesta quarta-feira (23/11) a Portaria
N&ordm; 1204/22 que dispõe sobre o horário de expediente nos dias dos
jogos oficiais da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de Futebol 2022.

   

  Confira como vai ficar o expediente nas repartições da Prefeitura de São Carlos e na
administração indireta que inclui SAAE, PROHAB, Fundação Pró-Memória e Fundação
Educacional São Carlos:

  Dia 24/11 – Brasil X Sérvia (16h) - início da jornada de trabalho às 8h e término às 14h com
intervalo de descanso de 15 minutos;

  Dia 28/11 – Brasil X Suíça (13h) - início da jornada de trabalho às 8h e término às 12h sem
intervalo;

  Dia 02/12 – Brasil X Camarões (16h) - início da jornada de trabalho às 8h e término às 14h
com intervalo de descanso de 15 minutos;

   

  Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) nos dias
24/11 e 02/12 a jornada de trabalho começa às 7h com encerramento às 14h com 1 hora de
intervalo para descanso. No dia 28/11 a jornada começa às 7h com encerramento às 12h com
intervalo de 15 minutos.
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http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2022/DO_23112022_2064.pdf
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/diario_oficial_2022/DO_23112022_2064.pdf
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  Nas escolas da Rede Municipal de Ensino nos dias 24 e 28 de novembro e no dia 2 de
dezembro, serão ministradas aulas somente no período matutino e noturno. Os servidores das
unidades municipais de educação também deverão seguir a jornada de trabalho.

   

  Ana Beatriz Sodelli, secretária de Gestão de Pessoas, afirma que os horários foram pensados
para melhor atender a população no dia dos jogos da seleção. “O prefeito Airton Garcia nos
pediu para liberar os servidores, porém sempre pensando no atendimento dos munícipes.
Agora vamos aguardar os resultados dos jogos da seleção para publicar novas portarias.
Ficamos na torcida”.

   

  (23/11/2022)
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