MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
BIBLIOTECA SETORIAL DO CCA
OFÍCIO Nº 01/2020/BSCCA/BU
Florianópolis, 17 de março de 2020.
Ao Diretor do Centro de Ciências Agrárias
À Diretora da Biblioteca Universitária

Assunto: Plano de teletrabalho da BSCCA - adequação às portarias normativas 352 e
353/2020/GR

1.
A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias (BSCCA), tendo em vista a
portaria nº 352/2020/GR que “estabelece, em caráter temporário, excepcional e emergencial, a
rotina das atividades técnico-administrativas e de docência no âmbito da Universidade Federal
de Santa Catarina frente à emergência de saúde pública do coronavírus (Covid-19)”, e a portaria
nº 3532020/GR, informa que o regime de trabalho da equipe da BSCCA será o de teletrabalho
(home office), sendo que todos/as os/as servidores/as ficarão disponíveis de maneira remota
durante o horário de sua jornada de trabalho conforme especificado abaixo:
Servidor
Amira Younan Figueiredo
José Paulo Speck Pereira
Marina Boos
Nilton Lourivaldo de Oliveira

SIAPE
2022924
1892287
2346017
1158955

Horário de trabalho
8h às 12 e 13h às 17h
8h às 12 e 13h às 17h
8h às 12 e 13h às 17h
8h às 12 e 13h às 17h

2.
A comunicação entre a equipe ocorrerá por: telefone pessoal, Whatsapp,
Rocketchat, Mconf e e-mail institucional;
3.
A comunicação com o público ocorrerá por e-mail institucional:
bscca@contato.ufsc.br, portal de chamados da BU e telefone pessoal (este último para atender
demandas dos docentes e técnicos do CCA);
4.
As atividades desenvolvidas são:
a) atendimento às demandas de alunos, técnicos e docentes;
b) participação em comissões de trabalho em andamento (via Mconf);
c) participação em reuniões ordinárias e extraordinárias (via Mconf);
d) elaboração de relatórios;
e) conferência de pedidos de materiais bibliográficos via sistema Pergamum;
f) comutação e/ou orientação na recuperação de documentos on-line;
g) orientações sobre ABNT, normalização e pesquisa em bases de dados;
h) conferência do sistema SPA;
i) outras atividades de mesma natureza;
5.
Informamos também que os/as servidores/as permanecerão à disposição da
Administração e que a qualquer momento poderão ser repassadas outras atribuições pela
chefia imediata, além de comparecer pessoalmente à unidade nas situações de especial
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necessidade de sua presença física, quando convocado pelo chefe imediato com antecedência
mínima necessária para o seu deslocamento ao local de trabalho.

Respeitosamente,
Documento assinado digitalmente
Jose Paulo Speck Pereira
Data: 17/03/2020 14:39:59-0300
CPF: 058.372.559-74

José Paulo Speck Pereira
Chefe

