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Ofício n. 02/2015/CLGO 

 

Osasco, 03 de Julho de 2015. 

 

À Senhora Diretora Acadêmica do Campus Osasco 
Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 
Rua Angélica, 100, Jd. Das Flores – Osasco 
 

 

Assunto: Serviços essenciais mantidos na EPPEN. 

 

 

Prezada Diretora, 

 

Conforme solicitado, segue abaixo listagem dos serviços essenciais que 

serão mantidos durante a greve dos Técnicos Administrativos do Campus: 

 

 Divisão de Recursos Humanos: os serviços estão mantidos de portas 

fechadas em total apoio à greve; 

 Biblioteca: o setor abrirá exclusivamente para devolução de materiais 

nos dias 03, 06 e 07/07, das 12h às 13h e das 18h às 19, e está 

realizando serviços administrativos, higienização e inventário do 

acervo/cadastro de itens no sistema; 

 Secretaria Acadêmica: a Central de Estágios mantem atendimento as 

terças (9h às 10h), quartas (13h às 14h) e quintas (18h30 às 19h30); 

 Divisão de Tecnologia da Informação: o sistema do Campus 

continuará mantido, no entanto não estão sendo realizadas atividades 

de suporte e atendimento; 

 NAE: está aberto para atendimento durante 2h por dia (das 10h às 11h 

e das 18h às 19h); 

 Secretaria de Cursos: o serviço interno relacionado a estágio está 

mantido e este será realizado uma vez por semana; 

 Secretaria de Extensão: setor paralisado; 
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 Secretaria de Pós-Graduação: o setor mantem as atividades relativas 

à defesa de tese e conclusão de curso dos alunos da primeira turma do 

Mestrado Profissional; 

 Divisão de Controladoria: estão mantidos os serviços de empenho, 

apuração, liquidação, fiscalização e pagamento de impostos e 

compromissos essenciais; 

 Divisão de Materiais: estão mantidos os serviços que já estão em 

andamento; 

 Divisão de Contratos: estão mantidos os serviços que já estão em 

andamento, de contratos que estão próximos a vencer e 

encaminhamento das NF’s e repactuações.   

 Divisão de Protocolo: está mantida a fiscalização de contrato dos 

serviços terceirizados e o setor está aberto para atendimento das 10h 

às 12h; 

 Divisão de Infraestrutura: estão mantidos os serviços de fiscalização; 

 Atualização do site da EPPEN: não está sendo realizada. 

 

Informamos que podem ocorrer alterações em relação aos serviços mantidos, 

acima relacionados, mediante deliberação do Comando Local de Greve do Campus. 

Atenciosamente, 
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