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COMUNICADO 06/2020 – CCAE 

ORGANIZAÇÃO TRABALHO TERCEIRIZADO NO CCAE/UFPB EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS 
 
Prezada Comunidade Universitária do CCAE 
 
Considerando o Ofício Circular da Superintendência de Serviços Gerais da UFPB, a Direção do CCAE, apresenta a seguinte 
proposta de organização do trabalho terceirizado nesse centro. 

 
1. SERVIÇO DE MOTORISTAS: sugerimos uma escala de plantão. No entanto, consideramos que os motoristas não precisam 
comparecer ao centro todos os dias. Isso significa que eles ficarão de sobreaviso e serão acionados caso haja alguma 
necessidade, respeitando a escala apresentada a seguir. Essa escala será replicada nas semanas seguintes, enquanto durar o 
cenário de enfrentamento ao coronavírus. 

 

SEMANA TURNO MOTORISTA 

23 a 27 de março 
MANHÃ (07:00 às 12:00) ANTONIO 

TARDE (12:00 às 17:00) EDMILSON 

30 de março a 03 de abril 
MANHÃ (07:00 às 12:00) EDUINO 

TARDE (12:00 às 17:00) SEVERINO 

 
2. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO:  a sugestão é que a equipe desenvolverá seu trabalho por meio de dois plantões 
semanais.  

a.  Segunda-feira:  
i. Assessoria Administrativa: Elayne Silva de Souza 
ii. Subprefeitura: Celestino Albino da Silva Martins 

b. Quinta- feira: 
i. Assessoria Administrativa: Giulianne da Silva Martins 
ii. Subprefeitura: Maxwell Lopes Martins 

 
3. SERVIÇO DE LIMPEZA: a sugestão é que a equipe de limpeza também deve trabalhar em regime de plantão, desenvolvendo 
três plantões semanais que deverão ocorrer: segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. A justificativa para essa quantidade de 
plantões está na necessidade de prestação de serviços na Residência Universitária que ficará ocupada por aproximadamente 13 
residentes. A escala para os plantões deverá ser elaborada pelo encarregado. 

 
4. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA: considerando o pequeno contingente de vigilantes no Campus IV da UFPB, em função dos cortes 
ocorridos em 2019, consideramos que não será possível fazer redução de jornada e nem plantões para essa categoria 
profissional. 

 
5. SERVIÇO DE PORTARIA: em relação ao único posto de portaria existente no Campus IV, que cobre a residência universitária e 
o RU, avaliamos que nesse cenário é possível reduzir a quantidade de horas trabalhadas. Desta forma, sugerimos que o posto 
que trabalha de em regime 12x36 possa trabalhar em horário reduzido 07h00 – 15h00 e o posto diarista de 15h00 às 21h00 

 
Por fim, considerando que temos outras modalidades de trabalho terceirizados no CCAE, como é o caso da prestação de serviços 
no Restaurante Universitário e na Manutenção do Campus (Empresa Brilhante e outras empresas de reparo de ar-
condicionado), solicitamos à Superintendência dos RUs e à SINFRA, informações sobre como será a organização do trabalho dos 
terceirizados dessas empresas em tempos de corona vírus, tão logo tenhamos as informações solicitadas, comunicaremos a todos.  

 
 
Rio Tinto, 19 de março de 2020. 
Angeluce Soares (Diretora do CCAE/UFPB) e Erivaldo Pereira do Nascimento (Vice-diretor do CCAE/UFPB)  


