Comunicado PRA - Covid19 – São Paulo, 15 de março de 2020

Nota da PRA - Covid19
A Pró-Reitoria de Administração (PRA), tendo em vista a situação adversa referente a pandemia
do corona virus (Covid19), efetuou alinhamento com suas áreas internas para não prejudicar o
andamento de suas atividades administrativas. Essas atividades envolvem contratações,
recebimento de materiais, ateste de notas fiscais, fiscalização de obras, atendimento aos campi
e fornecedores, pagamentos e etc..
As áreas da PRA operarão em regime de plantão, sendo que para as áreas que necessitam de
atendimento presencial, será feito de forma escalonada, no horário das 10h as 16h. Além do
plantão, o atendimento presencial também terá apoio remoto de toda a equipe durante o
expediente.
As fiscalizações das obras continuarão normalmente nos dias de visita técnica, desta forma,
solicitamos aos diretores dos campi que gerenciem com as equipes de segurança a entrada das
pessoas para fiscalização de obras, bem como dos demais funcionários que atuarão nas obras
em andamento.
A PRA recomenda que as pessoas relacionadas no grupo de risco, conforme indicado pelo
Ministério da Saúde e da Nota do Comitê de Crise do IFSP, façam, preferencialmente, apenas
trabalho remoto.
Na data do dia 16/03/2020, haverá reunião com as áreas administrativas dos campi as 8h para
alinhamento da rotina operacional durante o período de crise.

Contato dos responsáveis das áreas.
Silmário Batista dos Santos / Pró-Reitor de Administração

(17) 98118-8249

José Roberto da Silva / Assessoria de Administração e Finanças

(11) 99280-0312

Carlos Roberto Cavalcante / Diretoria de Orçamento e Finanças

(11) 98391-9205

Sergio Hissashi Umeda / Diretoria Adjunto de Contabilidade

(11) 99390-6858

Cynthia de Oliveira / Diretoria Adjunta de Finanças

(11) 96671-5470

Fernando Cesar Pereira Gomes / Diretoria de Infra. e Expansão

(17) 98166-3825

Rodrigo Shiniti Hanayama / Diretoria Adjunta de Proj. Hidraulicos

(11) 94640-2000

Edmur F. Tonon / Diretoria Adjunta de Materiais e Serviços

(11) 94728-1308

Fernanda Amorim Rocha / Diretoria de Logística e Aquisições

(11) 98019-3851

Nelson Lisboa / Diretoria Adjunta de Licitações e Contratos

(11) 99957-9525

