ATO DO ARQUIVO CENTRAL Nº 0001/2017

O DIRETOR DO ARQUIVO CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições estatutárias, deﬁnidas na
Resolução do Conselho Universitário n.º 00019, de 2015, Art. 8º, inciso VI , e
CONSIDERANDO a recomposição da Comissão de Flexibilização deﬁnida pela Resolução do Conselho de Administração
(CAD) n.º 0013/2017, processo n.º SEI 23106.014861/2017-49;
CONSIDERANDO a necessidade de analisar as diretrizes estabelecidas pelo CAD da UnB para solicitação de Flexibilização
de Jornada de trabalho, Resolução n.º 050/2013;
RESOLVE:
Art. 1 - Ins tuir Grupo de Trabalho para analisar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da UnB para
solicitar ﬂexibilização de jornada de trabalho de 30 horas para o Arquivo Central (ACE).
Art. 2º - Determinar que o Grupo de Trabalho seja composto por servidores representantes das 03 (três) Coordenações
do Arquivo Central (Coordenação de Protocolo, Coordenação de Gestão de Documentos e Coordenação de Arquivos Permanentes).
Art. 3º - Deﬁnir que o Grupo de Trabalho será cons tuído pelos seguintes servidores: Nathaly Rodrigues da Costa;
Cláudia Fernanda Silva Almeida; Eronides Guimarães Bezerra; Rafael Augusto Mendes Rosa; Vinicius de Oliveira Coelho; Hugo de
Macedo Couto e Ygor Flávio de Moraes Santos, que sob a presidência do primeiro, terá até 20 (vinte) dias para apresentar o resultado
dessa avaliação à direção do ACE.
Art. 4º - Estabelecer que os critérios para avaliação devem levar em conta a aderência aos norma vos sobre o tema, as
exigências apresentadas pelo DGP e pelo Conselho de Administração da UnB, observando a realidade do Arquivo Central e sua
necessidade de funcionamento para melhor atendimento ao público.
Art. 5º - O Grupo de Trabalho se encerrará após o resultado ﬁnal da avaliação do processo de solicitação de ﬂexibilização
de jornada do Arquivo Central pela Comissão de Flexibilização cons tuída na UnB.
Art. 6º - Este Ato entra em vigor nesta data.
Brasília, 28 de junho de 2017

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Freitas Nogueira, Diretor(a) do Arquivo Central, em 28/06/2017, às 12:25,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com o emprego de cer ﬁcado digital emi do no âmbito da ICP-Brasil.
Nº de Série do Cer ﬁcado: 66754942767663315840091473151566607913

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1330595 e o código CRC BFE63634.

C/cópia: [[ESPECIFICAR AS UNIDADES PARA AS QUAIS O ATO FOI DISTRIBUÍDO]].
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