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Circular nº 02/2019 
Informa: Boas práticas de relação no trabalho/Instruções  
 

 
Presidente Prudente, 01 de fevereiro de 2019. 

Senhores Docentes  
 

As boas práticas de relação no trabalho devem ser observadas no dia-a-dia de nossas atividades. 

Cada empresa tem suas particularidades e por essa razão segue abaixo alguns itens indispensáveis 

no cotidiano desta Etec.  

 

1) Os horários de entrada e saída, bem como o horário de intervalo devem ser rigorosamente 

cumpridos para que não prejudique os discentes e o bom andamento dos trabalhos nesta Etec. 

O Livro Ponto, que deverá ser assinado por todos os servidores exatamente no horário de 

entrada referente à sua jornada de trabalho, ficará sob os cuidados do Apoio Administrativo, 

podendo ocorrer a verificação todos os dias e apontamentos e será recolhido no primeiro dia útil 

subsequente ao encerramento do mês, a falta da assinatura ocasionará os descontos 

financeiros. Atrasos de até 05 minutos são tolerados, mas não deverão se transformar em 

fatos rotineiros, em relação à necessidade de se “Ausentar” em determinada data, avise com 

antecedência o coordenador de curso/classe para que este organize as substituições. O servidor 

deverá apresentar à Diretoria de Serviços da Área Administrativa (em até 03 dias) 

documentação comprobatória para justificar a ausência. Nos casos em que atrasos e/ou faltas 

ocorrerem sem justificativas que as abone, o desconto também recairá sobre o descanso 

semanal remunerado (domingo), o modelo será disponibilizado por e-mail e no site da Etec. 

As faltas implicam na Contagem de Tempo, Pontuação Docente e Bonificação por 

Resultados, por isso apresentem as justificativas dentro do prazo estabelecido. Em relação as 

classes descentralizadas, o coordenador de área será responsável pela guarda e manuseio do 

Livro Ponto, bem como pelos apontamentos de ausências, substituições e outros pertinentes, 

se atentando a entrega do mesmo em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do mês, 

tempo este aplicado para a retirada do livro do mês subsequente.  

 

2) Devido a demanda de serviços dos departamentos, toda solicitação deverá ser feita por escrito 

e/ou por e-mail oficiais e será respondida em até 5 dias úteis. O atendimento as solicitações 

serão atendidas de acordo com a demanda dos departamentos.  

 

3) Limpeza e conservação do local de trabalho e dos materiais que estão sendo utilizados são 

deveres de todos.  
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4) Racionalize a água, a energia elétrica, o telefone e os demais materiais de consumo que 

estiverem a sua disposição, os pincéis para quadro branco deverão ser devolvidos no apoio 

administrativo no intervalo e no término da última aula. 

 
5) Não é permitido que pessoal estranho aos departamentos entre nos locais de trabalho dos 

funcionários administrativos, pois cada setor tem sua peculiaridade e restrição quanto ao 

acesso. Enfatiza-se a importância deste item e pede-se a disciplina de cada docente e 

coordenadores para o bom andamento dos trabalhos nesta instituição, caso necessite de 

alguma informação solicite atendimento no balcão da secretaria.  

 

6)  Não é atribuição da secretaria recepcionar trabalhos requisitados por docentes e 

coordenadores aos discentes, nem tirar cópias e dispor materiais de escritório, uma vez que 

estes são de uso exclusivo dos departamentos acadêmicos e administrativos. O serviço de 

fotocópias não é disponibilizado pela unidade. Utilizem meios digitais, e-mails e o NSA online.  

 
7) Horário de encerramento das aulas no período noturno: 22h55min, havendo posteriormente 

10 minutos para os registros acadêmicos no sistema NSA. Observe que o final do 

expediente no período noturno para os funcionários administrativos será às 23h05min, quando 

o prédio, inclusive os portões, deverão ser fechados, não podendo permanecer nenhum 

servidor nas dependências desta instituição além da equipe de vigilância, portanto 

colaborem.  

 
8) Disponibilizamos para todos os servidores por e-mail o calendário referente ao ano letivo de 

2019 e planilha com os e-mails dos docentes e dos departamentos administrativos da instituição.  
 
 
 

Respeitosamente, 
  

 
  

  Leandro Rogério Dias 
Diretor de Serviços Administrativos 

 

 

 

 

 

Srs. Docentes 

Etec Prof. Adolpho Arruda Mello 


