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PORTARIA NO 00212019, DE 4 DE JUNHO DE 2019･

Disp6e sobre o Dia do Colaborador da

FENETEC-PB - Funda辞o de Educapao

Tecnol6gica e Cultural da Para工ba, e d各

outras providencias ･

0 SUPERTNTENDENTE da Fundapao de Educapao Tecnol6gica e Cultural da

Paraiba - FUNETEC-PB, no uso de suas atribuic6es conferidas pelo seu Estatuto, especialmente o

disposto mos incisos量1I e XI量doれ22; e ainda,

CONSIDERANDO as boas praticas de rec○血ecimento aos colaboradores da

FENETEC-PB, contribuindo, inclusive, com sua motivapao no ambiente de trabalho e melhor

qualidade de vida,

RESOLVE:

An. 10 _量NSTITUIR o D量A DO COLARORADOR da FUNETEC-PB - F皿da9肴o

de Educapao Tecnol6gica e Cultural da Paraiba, no qual o colaborador ficara autorizado a gozar

de 01(un) dia de descanso, sem prejuizo em sua remunera辞o, motivado pela passagem de

anivers誼o do seu dia natalicio, nas condig6es estabelecidas na presente Portaria.

§ 1° - 0 c○laborador gozar各do bene‰io exata血e血te no dia de紬ivers誼o da d細

natalicia, salvo excee6es prevista nesta nomativa;

§ 2° - 0 beneficiado devera requerer o mencionado dia de descanso por escrito a

Coordenapao de RH da Fundacao, com anuencia de seu superior imediato e, no minimo, com 10

(dez) dias de紬tecedencia;

§ 3° - 0 beneficio sera indeferido ao colaborador que possuir os seguintes registros

em seu血st6ric○血ncional:

I - 01 (rna) adve轟encia escrita mos 12 (doze) meses que･狙teceder狐o dia do

aniversalio;

量量- 02 (dus), ou mais,細tas sem jus砥cativas devidamente c○mprovadas, mos 12

(doze) meses que antecederan o dia do aniversalio;

§ 4｡ - Q皿d○ 0 setor possuir 02 (dois), ou mais, c○laboradores elegiveis ao

beneficio, tera preferencia aquele mais antigo na empresa, ficando a concessao aos demais para

ser gozada em dia acordado;
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§ 5° - Os beneficios de vale transporte, aurilio alimentapao, entre outros, se

disponiveis a 6poca da concessao, nao serao prejudicados;

Art. 2° - Os casos omissos e nao previstos nesta Portaria serao resolvidos junto a

Superintendencia da FUNETEC-PB ･

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicapao, revogando as

disposi96es em con庇正〇･

J〇着o Pessoa- PB, 04 dejunho de 2019･


