
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COLÉGIO PEDRO II

PORTARIA 1/2020 - CRE2/CPII

Altera a Portaria nº 03/2020 - CRE2-DG/CRE2/CPII, de 05 de junho de 2020, sobre a criação

do Grupo de Trabalho para análise de cenários e protocolos de convivência após o período

pandêmico, em função da COVID-19, no âmbito do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.

O Diretor Geral do Campus Realengo II do Colégio Pedro II, no uso de suas atribuições legais, nomeado pela

Portaria nº 3.744, publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de dezembro de 2017, e de acordo com a

Portaria 806 de 22 de março de 2016 e suas alterações,

RESOLVE

Art. 1º - A Portaria nº 03/2020 - CRE2-DG/CRE2/CPII, de 05 de junho de 2020, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 1º - Instituir o Grupo de Trabalho para análise de cenários e protocolos para atendimento à Portaria

Nº 1.254, de 2 de julho de 2020, e parâmetro de convivência presenciais após o período pandêmico em

função da COVID-19 (GT Pós Pandemia) no Campus Realengo II.” (NR)

“Art. 2º - O .................................................

Art. 2º A – Incluir novo membro integrante do GT Pós Pandemia:

Categoria Nome

Demais Membros

Responsável Fernanda Almeida de Melo Rodrigues”

“Art. 4º - ......................................................

“Parágrafo único: considerando a urgência da situação e o cenário de impossibilidade do retorno de

atividades presencias em 2020, as reuniões deverão ocorrer periodicamente e conforme demanda do GT

Central da Reitoria.” (NR)

“Art. 6º - As ações do GT Pós Pandemia deverão ocorrer em três fases: (NR)

a. Apresentação de proposições sobre as demandas para atendimento à Portaria Nº 1.254, de

2 de julho de 2020, devendo ser apresentadas ao GT Central da Reitoria.

b. .......................................................... (texto referente ao Art. 6º a)

c. .......................................................... (texto referente ao Art. 6º b)

Parágrafo único: ..........................................................”

“Art. 7º - Ao final da segunda fase do trabalho, o GT deverá apresentar ao Diretor Geral, para avaliação e

homologação, os seguintes documentos:” (NR)

“Art. 8º - Na terceira fase do trabalho, o GT poderá realizar suas reuniões com periodicidade mínima de

15 dias e, ao final do período, apresentar os seguintes documentos:” (NR)

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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