
 

 

PORTARIA SEDUC Nº 17,  DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
O Secretário de Educação e Esportes do Município de Caruaru, Estado de Pernambuco, 

no uso das suas atribuições, e 

 

CONSIDERANDO as Portarias GP nº 1.674 de 30 de abril de 2021; SEDUC 

nº 008 de 30 de abril de 2021; e SEDUC nº 015 de 30 de julho de 2021; 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º - Todos os servidores da Educação da Rede Pública Municipal deverão 

cumprir sua carga horária/jornada de trabalho integralmente em regime presencial, a 

partir do dia 16/08/2021. 

 

Parágrafo único. No que se refere aos professores, o retorno presencial será 

gradual, conforme planejamento das fases já estabelecido: 

 

Fase I - 5º e 9º ano; 

Fase II - Pré I e II e Educação de Jovens e Adultos; 

Fase III - 1º ao 4º ano; 6º ao 8º ano e Escolas de Tempo Integral. 

 

Art. 2º - O teletrabalho, para os servidores da educação da rede pública 

municipal, poderá ser autorizado nas seguintes hipóteses: 

 

I - nos casos em que houver suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção 

pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de 

vigilância epidemiológica, enquanto acometida pela doença; 

 

II - nos casos em que o trabalhador fizer parte de grupo de risco e não puder ser 

vacinado, conforme prescrição médica. 

 

Art. 3º - As unidades escolares deverão zelar pelo cumprimento dos protocolos 

de saúde e segurança, visando a prevenção e mitigação da disseminação da Covid-19 no 

ambiente escolar. 

 

Art. 4º - O descumprimento da presente portaria implicará em falta grave do 

servidor e ensejará, além do desconto dos dias faltosos, a abertura de procedimento 

disciplinar para apuração da sua conduta. 

 

Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Educação e 

Esportes do Município de Caruaru. 

 

Ar. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Caruaru/PE, em 13 de agosto de 2021. 
 

JOÃO PAULO DEROCY CÊPA 

 Secretário de Educação e Esportes  

 

 

 


