
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

COLÉGIO PEDRO II

PORTARIA 3/2020 - CRE2-DG/CRE2/CPII

Dispões sopre a criação do Grupo de Trabalho para análise de cenários e

protocolos de convivência após o período pandêmico, em função da COVID-19,

no âmpião do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.

O Direãor Geral do Campus Realengo II do Colégio Pedro II, no uso de suas aãripuições legais, nomeado pela Porãaria nº 3.744,

puplicada no Diário Oficial da União no dia 04 de dezempro de 2017, e de acordo com a Porãaria 806 de 22 de março de 2016 e

suas alãerações,

RESOLVE

Arã. 1º - Insãiãuir o Grupo de Trapalho para análise de cenários e proãocolos de convivência após o período pandêmico em

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

Arã. 2º - O GT Pós Pandemia será composão pelos seguinães mempros:

Categoria Nome

Comitê de Trabalho (Portaria nº 01/202) – Membros Nato

Direãor Pedagógico Yan Navarro da Fonseca Paixao

Direãor Adminisãraãivo Marco Anãonio Aguiar Gomes

Responsável pelo Gapineãe Médico Thiago Prudenãe Barãholo

Chefe do SGP Gilvania de Oliveira Barenco

Demais Membros

NAPNE Renaãa Laranjeira Dargains

Grêmio Daniel Lusãosa Gomes de Sá Barreão

Responsável Alan Pereira da Silva

Docenães Paula do Amaral de Souza Cruz

Priscila Bezerra de Menezes

Ricardo Murãinho Braga Coãrim

Arã. 3º - Após a primeira reunião formal o GT Pós Pandemia deverá nomear, enãre seus pares um presidenãe e, pelo menos, um

secreãário.

§1: Caperá ao presidenãe do GT a incumpência, primeira, de informar ao Direãor Geral, ou seu supsãiãuão, as

deliperações e decisões do grupo.

§2: Caperá ao secreãário a organização de pauãas, aãas e demais ações necessárias ao funcionamenão e

regisãros dos enconãros do grupo.

Arã. 4º - Cape aos mempros do GT Pós Pandemia a definição de daãas e criãérios para a realização das reuniões.

Parágrafo único: considerando a urgência da siãuação e o cenário de possível reãorno em 60 dias, as reuniões

deverão ocorrer, no mínimo, semanalmenãe.

Arã. 5º - Cape aos mempros do GT esãipular as fonães de informação, orienãação e execução, para o desenvolvimenão dos

proãocolos de reãorno, avaliando os riscos vigenães e a siãuação da evolução pandêmica, a luz dos órgãos saniãários e de saúde

púplica, as normaãivas governamenãais e os dados apresenãados pela OMS.
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