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Portaria N.º 683, de 7 de junho de 2018

Autoriza, em caráter de excepcionalidade, a título de
retribuição por executar atividades inerentes a cursos,
processos

seletivos,

concursos

vestibulares

ou

concursos públicos, o acréscimo de até 120 (cento e
vinte) horas de trabalho, no ano de 2018, para os
Coordenadores das Comissões de Processo Seletivo
deste Instituto Federal Fluminense.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCADÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE - IFFLUMINENSE, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 11.892 de
29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008; a Portaria MEC N.º 378, de 09/05/2016, publicada
no D.O.U. de 10/05/2016, seção 1, páginas 19 a 27 e o Decreto Presidencial de 05 de abril de 2016,
publicado no D.O.U. de 06 de abril de 2016.

CONSIDERANDO:
- O disposto no artigo 6º do Decreto Nº. 6.114 de 15 de maio de 2007, publicado no D.O.U. de 16
de maio de 2007;
- A realização de processos seletivos e concursos para o ingresso de alunos no 1.º e 2.º semestres
de 2018;
- A realização de concursos públicos para ingresso de servidores no IFFluminense no ano de 2018;

RESOLVE:

Art. 1.º - AUTORIZAR, em caráter de excepcionalidade, a título de retribuição por executar
atividades inerentes a cursos, processos seletivos, concursos vestibulares ou concursos públicos, o

acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho, no ano de 2018, para os Coordenadores das
Comissões de Processo Seletivo deste Instituto Federal Fluminense.
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jefferson Manhães de Azevedo
Reitor
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