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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Subsecretaria de Articulação Educacional

Memorando-Circular nº 55/2022/SEE/SE

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2022.

 
  

Assunto: Orientações quanto à organização do expediente nas Superintendências Regionais de Ensino - SREs e Órgão Central
nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a  Copa do Mundo 2022

 

Prezados (as) Gestores da Unidade Central,

Prezados (as) Superintendentes Regionais de Ensino,

Prezados (as) Diretores (as) das Diretorias de Pessoal,

 

Considerando o Comunicado publicado em 10/11/2022, pelo Senhor Governador Romeu Zema Neto, que dispõe
sobre a organização do expediente nas repar�ções públicas estaduais, nos dias que ocorrerem os jogos da Seleção Brasileira de
Futebol, durante a Copa do Mundo 2022, ORIENTAMOS:

 

 

1 - Horário especial - Copa 2022 - 6h - dias 24/11 e 02/12:

• Expediente será cumprido entre 07h00 e 15h00.

• O cumprimento da carga horária de 6h aplica-se tanto para o regime presencial quanto para o teletrabalho.

• Servidores receberão a ajuda de custo se cumprida a carga horária mínima de 6 horas, conforme regras previstas
no Decreto 48.113/2020.

 

2. Horário especial - Copa 2022 - 4h - dia 28/11:

• Expediente será cumprido entre 07h00 e 12h00.

• O cumprimento da carga horária de 4h aplica-se tanto para o regime presencial quanto para o teletrabalho.

• Em observância ao disposto no Decreto 48.113/2020, não haverá pagamento de ajuda de custo, mesmo para o
servidor que exerça suas a�vidades em regime de teletrabalho.

 

Alertamos que, caso o servidor cumpra, por vontade própria, carga horária além da especificada no Comunicado
(realizando horas extras não autorizadas), não fará jus ao recebimento de ajuda de custo nos dias de expediente de 4 horas.

 

As orientações de horário especial também aplicam-se ao Serviço de Inspeção Escolar que, em situação de
trabalho presencial, fará o atendimento às Unidades Escolares conforme horário estabelecido.

 

3. O(A) Superintendente Regional de Ensino e os Gestores da Unidade Central deverão garan�r uma escala mínima
para que nos setores tenham servidores em serviço presencial nos dias de jogos, possibilitando, assim, o atendimento ao
público.

 

4. Aplicam-se as regras descritas acima para os casos em que a Seleção Brasileira de Futebol seja classificada para
as etapas seguintes:

• No dia em que o jogo ocorrer às 12h00, o expediente será de 4h, cumprido entre 07h00 e 12h00.

• No dia em que o jogo ocorrer às 16h00, o expediente será de 6h, cumprido entre 07h00 e 15h00.

 

Atenciosamente, 
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Danielle Cris�na Chaves 

Assessora-Chefe da Subsecretaria de Ar�culação Educacional

 

Gláucia Cris�na Pereira dos Santos Ribeiro

Subsecretária de Gestão de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Cris�na Pereira dos Santos Ribeiro, Subsecretária, em 11/11/2022, às
19:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Cris�na Chaves, Assessora, em 11/11/2022, às 19:11, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 56167825 e o código CRC A66D9A74.

Referência: Processo nº 1260.01.0158721/2022-69 SEI nº 56167825
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