
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SECRETARIA DO GABINETE DA 

 
 
  Em consonância ao Plano de Contingência da FURG, a Secretaria do Gabinete 
da Reitora estabelece procedimentos para manutenção das atividades essenciais do 
setor: 
 
a) Nos dias 18 e 19/03, uma servidora
com horário de funcionamento: Manhã: 08h às 12h
     
 
b) A partir de 20/03 os servidores da Secretaria do Gabinete estão em atendimento 
remoto. 
 
c) E-mails para contato: gabinetedareitora@furg.br
         reitoria.portarias@furg.br
     
 
d) Telefones: 3233.6730 - 3233.6733 
 
 
Descrição das atividades: 
 

1. Seleção e preparação dos documentos para leitura e assinatura da Reitora e do 

Vice-Reitor; 

2. Verificação dos e-mails;

3. Controle de ofícios externos;

4. Emissão de portarias e distribuição de números para os demais setores, uma vez 

que a sequência numérica anual única para toda universidade é controlada pelo 

Gabinete da Reitora; 

5. Emissão de ofícios, memorandos e atos executivos;

6. Controle de processos eletr

7. SCDP; 

8. Controle de efetividade;

9. Fiscalização de contratos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
GABINETE DA REITORA 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SECRETARIA DO GABINETE DA 
REITORA 

Em consonância ao Plano de Contingência da FURG, a Secretaria do Gabinete 
da Reitora estabelece procedimentos para manutenção das atividades essenciais do 

ma servidora estará no setor e as demais em trabalho remoto
com horário de funcionamento: Manhã: 08h às 12h 

     Tarde: 13h30min às 17h30min 

b) A partir de 20/03 os servidores da Secretaria do Gabinete estão em atendimento 

gabinetedareitora@furg.br 
reitoria.portarias@furg.br 

3233.6733 - 3233.6611 - 3233.6734 - 3233.6731

Seleção e preparação dos documentos para leitura e assinatura da Reitora e do 

mails; 

Controle de ofícios externos; 

Emissão de portarias e distribuição de números para os demais setores, uma vez 

que a sequência numérica anual única para toda universidade é controlada pelo 

Gabinete da Reitora;  

Emissão de ofícios, memorandos e atos executivos; 

Controle de processos eletrônicos; 

Controle de efetividade; 

Fiscalização de contratos. 
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Em consonância ao Plano de Contingência da FURG, a Secretaria do Gabinete 
da Reitora estabelece procedimentos para manutenção das atividades essenciais do 

no setor e as demais em trabalho remoto, 

b) A partir de 20/03 os servidores da Secretaria do Gabinete estão em atendimento 

3233.6731 

Seleção e preparação dos documentos para leitura e assinatura da Reitora e do 

Emissão de portarias e distribuição de números para os demais setores, uma vez 

que a sequência numérica anual única para toda universidade é controlada pelo 


