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Requerimento da escala de trabalho - Resolução
Legislativa nº 11/2019 - Câmara Municipal de Itapoá-SC

A organização das escalas de trabalho será coordenada pela Secretaria-Geral da Casa, e formalizada 
junto ao Setor de Recursos Humanos por requerimento individualizado e assinado digitalmente pelo 
servidor, sendo publicado por Portaria da Mesa Diretora.

IMPORTANTE:

* A jornada de trabalho semanal deverá totalizar 30h.

** A jornada de trabalho diária deverá totalizar 6h, ressalvado aos servidores que acompanham as 
reuniões ordinárias, que podem compensar em outros dias da semana.

*** O preenchimento deste formulário eletrônico e a conrmação pelo servidor municipal da Casa 
regularmente identicado e logado pela sua respectiva conta de e-mail institucional ocial, ao clicar no 
botão "Enviar", declara-se aceitar a aplicação da respectiva assinatura digital para as informações 
preenchidas pelo próprio servidor neste formulário. O Setor de Informática da Casa dará andamento 
nos tramites do(s) documento(s), somente após se preencher e se aceitar a aplicação da assinatura 
digital, com o clique no botão "ENVIAR". Ao clicar, O servidor(a) reconhece e conrma o pleno 
conhecimento dos documentos e dos procedimentos adotados pela Câmara Municipal de Itapoá, 
conforme as regras denidas na Resolução nº 14/2016, na Portaria nº 19/2017 e também no Termo de 
Uso e de Responsabilidade da Utilização do E-mail Ocial do Poder Legislativo de Itapoá, sendo este 
documento assinado por Vossa Senhoria e arquivado na Casa. A senha do e-mail ocial é pessoal e 
intransferível para o acesso à respectiva conta de e-mail ocial de Vossa Senhoria. Após o aceite 
declarado com o clique no botão "ENVIAR", e autorização para a aplicação da assinatura digital, não 
será possível negar a autenticidade e integridade do formulário eletrônico e das informações aqui 
prestadas, e não é possível repudiar a origem de quem aplicou a assinatura. Para todos os efeitos 
legais, o aceite com o botão "ENVIAR" desse formulário por Vossa Senhoria, garantirá a plena ciência e 
a aplicação da assinatura digital em algoritmo próprio de criptograa de dados, de maneira a preservar 
a mesma versão do formulário preenchido aqui e recebido com cópia no e-mail ao nalizar o processo, 
e do que será encaminhado para publicação ocial e arquivo eletrônico no Setor de Arquivo e Controle 
Documental. Os certicados digitais são preservados pelo Setor de Informática da Casa, com a adoção 
de todas as rotinas e procedimentos determinados pela Resolução nº 14/2016 e de segurança da 
informação.

O endereço de e-mail do participante (patricia@camaraitapoa.sc.gov.br) foi registrado durante o envio
deste formulário.

Link da Resolução nº 11/2019: https://goo.gl/bgHBEh
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Identicação do servidor

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza

04944510926

agente legislativo

50865

Denição da Jornada de Trabalho de 25/02/19 até 25/02/20

Horário

:

Nome completo: *

CPF: *

Cargo: *

Matrícula *

Horário de início da jornada de trabalho na segunda-feira? *

08 00
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Horário

:

Horário

:

Horário

:

Horário

:

Horário

:

Horário

:

Horário de término da jornada de trabalho na segunda-feira? *

14 00

Horário de início da jornada de trabalho na terça-feira? *

08 00

Horário de término da jornada de trabalho na terça-feira? *

14 00

Horário de início da jornada de trabalho na quarta-feira? *

08 00

Horário de término da jornada de trabalho na quarta-feira? *

14 00

Horário de início da jornada de trabalho na quinta-feira? *

08 00
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Horário

:

Horário

:

Horário

:

Assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente pelo autor, em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei 
Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site: 
http://camaraitapoa.sc.gov.br/vericador 

Este formulário foi criado em Câmara Municipal de Itapoá.

Horário de término da jornada de trabalho na quinta-feira? *

14 00

Horário de início da jornada de trabalho na sexta-feira? *

08 00

Horário de término da jornada de trabalho na sexta-feira? *

14 00

Observações nais:

 Formulários
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