
 

PORTARIA CRESS 1ª Região Nº 022/2018, de 19 de dezembro de 2018. 

Estabelece período de recesso de final de ano 2018 

aos/às funcionários/as do Conselho Regional de Serviço 

Social CRESS 1ª Região nos dias que especifica o mês de 

dezembro 2018 e, Janeiro 2019. 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região – CRESS 1ª 

Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

 CONSIDERANDO as festas de final de ano 2018;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer o período de recesso de final de ano 2018 do 

Conselho Regional de Serviço Social CRESS 1ª Região nos dias que especifica o mês 

de dezembro 2018 e, janeiro 2019. 

 

I – 21 de dezembro de 2018 (sexta-feira) – expediente interno; 

II – primeiro recesso de natal entre os dias vinte quatro a vinte e oito dezembro 2018; 

III – segundo recesso de final de ano entre os dias trinta e um de dezembro de 2018 e 

quatro de janeiro de 2019; 
 

Art. 2º. Em razão do atendimento a demanda de profissionais do interior do 

Estado, nos dias dois, três e quatro de janeiro de 2019, haverá expediente interno, 

para encaminhamentos administrativos pelos/as servidores/as listados abaixo: 

 

I - ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR - TEC.  INFORMÁTICA; 

II - HERCILIA MELO MONTEIRO - APOIO ADMINISTRATIVO; 

III - ANDRESSA THAYSSA PINHEIRO DA SILVA - APOIO ADMINISTRATIVO 

IV - MARIA JOSÉ DA SILVA  - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 

 

§ - Os dias trabalhados pelos servidores listados nos incisos I á IV do art 2º, serão 

compensados de acordo com agenda a ser estabelecida entre a diretoria do CRESS 

1ª Região e os/as servidores/as.  

 

Art. 3º.  A presente portaria entrará em vigor no dia de sua publicação. 

Belém-PA, 19 de dezembro de 2018. 

 

Maria do Socorro Rocha Silva 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região 

Conselheira Presidente 

 


