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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO  

CÂMPUS MATÃO  

 

CÓDIGO DE CONSULTA PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS E 

FUNÇÕES (C&F) DO IFSP - CÂMPUS MATÃO  

  

DO OBJETIVO  

  

Art. 1º. Este Código visa estabelecer as diretrizes de processo de consulta direta para 

escolha dos servidores que ocuparão os Cargos e Funções (C&F) de acordo com a 

Estrutura Organizacional do Câmpus Matão do IFSP, aprovada pelo Conselho Superior 

através da Resolução 962, de 03 de Setembro de 2013, que prevê a denominação dos 

C&F, a serem consultados, conforme Quadro 1:  

  

Quadro 1: Cargos e Funções (C&F) a serem submetidos à consulta no Câmpus Matão 

do IFSP:  

 

Cargo/Função SIGLA Código 

Coordenadoria de Apoio à Direção CDI FG2 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação  CTI FG2 

Coordenadoria de Extensão CEX FG2 

Coordenadoria de Pesquisa e Inovação CPI FG2 

Coordenadoria de Administração CAD FG1 

Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio CAP FG2 

Gerência educacional GED CD4 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino CAE FG1 

Coordenadoria de Registros Escolares CRE FG1 

 

Parágrafo único: considerando que os organogramas do IFSP se encontram em 

processo de reestruturação, os cargos e funções podem sofrer alteração a qualquer 

momento. 
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DA CARGA HORÁRIA  

Art. 2º. Segundo o Decreto 1.590, de 10 de agosto de 1995, art. 1º, inciso II, os ocupantes 

dos cargos de direção e funções gratificadas estarão sujeitos ao regime de dedicação 

integral.  

§ 1º. De acordo com a Resolução 963, de 03 de setembro de 2013, art. 2º, §1º, inciso II, 

os servidores técnicos-administrativo em educação designados para cargos de direção 

(CD) ou função gratificada (FG), não poderão aderir à flexibilização da jornada de 

trabalho, sendo a jornada, portanto, de 40 horas semanais.  

§ 2º. De acordo com a Resolução 112, de 07 de outubro de 2014, art. 9, § 3º, o servidor 

docente em função gratificada (FG) ou função de coordenação de curso (FCC) deverá 

ministrar o máximo de 8 horas semanais de aula, sendo que o restante de sua carga horária 

deverá ser dedicada às atividades de coordenação, garantidas as oito horas de preparação 

didática definidas pelo art. 10º da mesma Resolução.  

§ 3º. De acordo com a Resolução 112, de 07 de outubro de 2014, art. 9, § 4º, o servidor 

docente em cargo de direção (CD) está dispensado da regência de aulas, admitindo-se no 

máximo um componente curricular, com previsão de docente plantonista para eventuais 

substituições.  

§ 4º. Segundo o Decreto 1590/95, art 1º, parágrafo único, todos os servidores designados 

para cargos de direção (CD) ou função gratificada (FG), poderão, ainda, ser convocados 

sempre que for de interesse ou necessidade do serviço público federal, sem prejuízo da 

jornada a que se encontram sujeitos.  

  

DA CONSULTA, DOS REQUISITOS E DO MANDATO  

Art. 3º. A escolha para os ocupantes dos C&F será realizada de forma direta e através de 

voto secreto.  

Art. 4º. Somente poderá ser candidato a qualquer C&F o servidor do quadro permanente 

do IFSP, em exercício no Câmpus Matão, e que atenda aos requisitos dispostos no 

Quadro 2.  

Art. 5º. A candidatura em qualquer C&F implica em conhecimento do inteiro teor deste 

Código de Consulta, assim como das atribuições para o respectivo C&F descritas no 

Anexo III.  
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Art. 6º. Cada servidor poderá se candidatar a apenas 01 (um) C&F relacionado aos 

cargos dispostos no Quadro 2, conforme objeto desta consulta.  

       

Quadro 2: Requisitos para a candidatura e servidores aptos a votar em cada C&F.  

Cargo/Função   
Servidor que pode se 

candidatar  
Quem pode votar  

CDI (Coord. Apoio a Direção)  Servidores téc-administrativos  Todos os servidores  

CTI (Coord. Tecnologia da  
Informação)  

Técnicos em Tecnologia da  
Informação ou Técnico de 

laboratório da área de 

informática 

Todos os servidores  

CEX (Coord. de Extensão)  Todos servidores   
Todos os servidores + CA’s 

+ Colegiados 

CPI (Coord. de Pesquisa e  

Inovação)  

Todos servidores (mínimo 

Mestrado)  

 Todos os servidores + CA’s 

+ Colegiados 

CAD (Coord. de Administração)  Servidores téc-administrativos  Todos os servidores  

CAP (Coord. de Manutenção,  

Almoxarifado e Patrimônio)  
Servidores téc-administrativos  Todos os servidores  

GED (Gerência Educacional)  Docentes, Pedagogo, TAE 
Todos os servidores + CA’s 

+ Colegiados 

CAE (Coord. de Apoio ao Ensino)  
TAE, Pedagogo, Psicólogo,  

Assistente Social  

Todos os servidores + CA’s 

+ Colegiados 

CRE (Coord. Registros Escolares)  Servidores téc-administrativos  
Todos os servidores + CA’s 

+ Colegiados 

  

Art. 7º. No Quadro 2, entende-se por “CA’s” os representantes dos Centros Acadêmicos 

dos Cursos de Tecnologia em Alimentos e de Tecnologia em Biocombustíveis com os 

seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente, 1º Secretário, 2º Secretário e Tesoureiro; 

e por “Colegiados”, os representantes discentes titulares de todos os Colegiados de Curso 

existentes no Câmpus Matão.  

Parágrafo único: caso o representante do CA seja o mesmo do Colegiado, o mesmo terá 

direito a apenas um voto.  

Art. 8º. As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 2015, das 8h às 

12h e das 13h às 17h, junto à Coordenadoria de Registro Escolares (CRE) no qual o 

candidato(a) deverá entregar:  

I. Ficha de inscrição (Anexo I)  

II. Proposta de trabalho (Anexo II), em envelope lacrado 
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Parágrafo único: não será aceita inscrição por procuração.  

Art. 9º. Serão canceladas as inscrições que não atenderem aos requisitos dos artigos 4º, 

6º e 8º deste Código.  

Art. 10. A lista das candidaturas homologadas, bem como as propostas de trabalho 

apresentadas, serão publicadas no dia 01 de outubro de 2015 em mural específico do 

câmpus e através do “Comunic IFSP Matão”.  

Parágrafo único: os candidatos poderão, às suas expensas, divulgar suas propostas ou 

outros materiais de campanha por meio impresso e eletrônico no período compreendido 

entre a publicação das candidaturas homologadas até a meia noite do dia anterior ao da 

votação.  

Art. 11. A consulta será realizada no dia 07 de outubro de 2015, das 9h às 11h, das 14h 

às 16h e das 19 às 21h, nas dependências do Câmpus Matão e não será permitido voto 

em trânsito ou por procuração.  

Art. 12. Todos os servidores do Quadro de Pessoal Ativo, efetivo ou temporário, e em 

exercício no Câmpus Matão do IFSP até a data de publicação deste Edital estão aptos a 

votar, porém, sem a obrigatoriedade de fazê-lo;  

Art. 13. Todos os servidores votarão somente para os cargos e funções de acordo com 

Quadro 2.  

Art. 14. A apuração dos votos para todos os C&F será iniciada logo após o término do 

período destinado a votação pela Comissão Eleitoral. 

§1º. A recepção dos votos, bem como sua apuração, será feita por mesa receptora 

constituída pela Comissão Eleitoral Local, tendo seus respectivos membros titulares e 

suplentes, devendo abranger em sua composição um servidor docente (não concorrente 

aos C&F), um servidor técnico-administrativo (não concorrente aos C&F) e um discente.  

§2º. Na ausência de voluntários de qualquer segmento, o mesmo poderá ser substituído 

por qualquer outro de qualquer outro segmento.  

§3º. Caberá ao Diretor-Geral do câmpus a designação da Comissão Eleitoral Local.  

Art. 16. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maior soma de votos em 

relação ao total, resultado este que será divulgado pela comissão imediatamente ao 

término da apuração. Recursos poderão ser apresentados à comissão com as 

justificativas, conforme cronograma ao final deste código. 

§1º. Os critérios de desempate serão, respectivamente, o candidato que tiver maior:  

a) Titulação Acadêmica  

b) Tempo de exercício no IFSP (contado em meses completos)  
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c) Tempo de exercício no Câmpus Matão (contado em meses completos)  

d) Tempo de exercício no serviço público federal  

e) Idade  

§ 2º. Não havendo candidatos para algum cargo ou função, o Diretor-Geral indicará 

servidor para o mesmo. 

Art. 17. O tempo de permanência na função será de 2 (dois) anos a partir da publicação 

da Portaria no Diário Oficial da União (D.O.U.) designando o servidor para exercer o 

C&F.  

Art. 18. Anualmente, por ocasião e com base na avaliação institucional de desempenho, 

o Servidor será avaliado também com relação às atribuições inerentes ao C&F. 

Primeiramente pelo superior imediato, com ciência da Direção-Geral do câmpus, a fim 

de verificar se as atividades, bem como a postura inerente ao C&F ocupado, estão em 

consonância com as respectivas atribuições. 

Parágrafo único: o Diretor-Geral do câmpus reserva-se ao direito de dispensar do 

cargo/função o servidor que não obtiver avaliação satisfatória nos processos avaliativos.  

Art. 19. Após encerramento do pleito e dos prazos estabelecidos neste Código, o Diretor-

Geral encaminhará memorando à Reitoria com a indicação dos nomes para os respectivos 

C&F, cabendo à Reitoria a designação das respectivas CD’s e FG’s e sua publicação no 

Diário Oficial da União, incluindo situações de recondução, se for o caso.  

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do câmpus.  

     

Matão, 23 de setembro de 2015  

 

 

 

ORGINAL ASSINADO 

Christiann Davis Tosta 

Diretor Geral 

IFSP Matão 
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  ANEXO I  

Ficha de inscrição para a Consulta para os Cargos/Funções do IFSP-Matão  

  

Nome legível:________________________________________ Prontuário:_________  

  

Cargo/Função Pretendida:_________________________________________________  

  

Segmento a que pertence:           Téc-administrativo                                      Docente  

  

Declaro que li e estou ciente das atribuições do cargo/função para o qual estou 

me candidatando assim como de todas as informações contidas no Código de Consulta.  

  

Matão, ____de __________________ de 2015.  

  

_____________________________________  

ASSINATURA DO REQUERENTE  

Via do IFSP  

 

  

ANEXO I  

Ficha de inscrição para a Consulta para os Cargos/Funções do IFSP-Matão  

  

Nome legível:________________________________________ Prontuário:_________  

  

Cargo/Função Pretendida:_________________________________________________  

  

Segmento a que pertence:           Téc-administrativo                                      Docente  

  

Declaro que li e estou ciente das atribuições do cargo/função para o qual estou 

me candidatando assim como de todas as informações contidas no Código de Consulta.  

  

Matão, ____de __________________ de 2015.  

  

______________________________________  

ASSISTENTE DE ALUNOS  

Via do Requerente  



7  

  

ANEXO II  

  

Descrição da Proposta de trabalho para a Consulta para os Cargos/Funções do IFSP-

Matão.  

  

Nome legível:________________________________________ Prontuário:_________  

  

Cargo/Função Pretendida:_________________________________________________  

  

Segmento a que pertence:           Téc-administrativo                                        Docente   

Utilizar somente o espaço abaixo para proposta de gestão: 
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ANEXO III Descrição das atribuições dos Cargos/Funções do IFSP-Matão 

(extraído da Minuta do Regimento Interno do câmpus)  

  

  

CDI – Coordenadoria de Apoio a Direção:   

  

A Coordenação de Apoio à Direção tem por finalidade prestar assistência técnica 

e administrativa à Direção Geral. Ao Coordenador de Apoio à Direção compete:  

I. assistir ao Diretor-Geral em sua representação política, social e administrativa;  

II. assessorar a direção nos assuntos de comunicação social e relações públicas;  

III. incumbir-se do preparo e despacho de expediente;  

IV. atender preliminarmente e prestar informações às pessoas que procurem o Diretor 

Geral; 

V. organizar a agenda diária do Diretor Geral e providenciar as condições necessárias 

à sua execução;  

VI. encarregar-se do recebimento, classificação, registro e arquivo dos processos, 

expedientes e correspondências do Diretor Geral;  

VII. proceder ao exame prévio dos processos e demais documentos submetidos à  

consideração do Diretor Geral;  

VIII. redigir e expedir a correspondência do Diretor Geral;  

IX. estabelecer contatos e coletar dados necessários às atividades do Diretor Geral;  

X. instruir processos e outros documentos solicitados ao Gabinete da Diretoria;  

XI. manter em ordem o arquivo interno do Gabinete da Diretoria;  

XII. coordenar as mensagens emitidas e recebidas;  

XIII. fazer relatórios de desempenho funcional;  

XIV. exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Diretor Geral. 

 

   

CTI – Coordenadoria de Tecnologia da Informação:  

  

A Coordenação de Tecnologia da Informação tem por finalidade planejar, dirigir, 

controlar, avaliar e executar as políticas internas do Câmpus Matão ligadas à gestão da 

informação, em consonância com as diretrizes da unidade. À Coordenação cabe:  

I planejar, implantar e manter todas as atividades de interesse comum relacionadas 

à tecnologia da informação no câmpus;  

II coordenar os sistemas de informação e a infraestrutura de redes de comunicação 

de dados no câmpus;  
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III. desenvolver sistemas computacionais para atender às necessidades do ensino e da 

administração da Instituição;  

IV. manter o câmpus em estado tecnológico de informática atualizado e, para isto, 

fazer análise de produtos de mercado (hardware e software), propondo alternativas que 

melhor se ajustem às necessidades;  

V. gerir os recursos de informática instalados no câmpus no sentido de mantê-los 

tecnologicamente atualizados e em condições de uso;  

VI. executar ações relacionadas com a instalação de sistemas para o desenvolvimento 

funcional de atividades Institucionais;  

VII. atualizar continuamente os recursos informatizados nas atividades Institucionais; 

VIII. prover suporte especializado à Assessoria de Comunicação e Eventos garantindo 

a manutenção do Portal do IFSP na internet referente aos assuntos do Câmpus Matão; 

IX. acompanhar o processo de aquisição de equipamentos de serviços, de informática, 

audiovisuais e de redes;  

X realizar os procedimentos de segurança da informação necessários, garantindo a 

confidencialidade das informações;  

XI gerenciar a rede de comunicação de dados, garantindo a sua utilização e provendo 

o acesso à Internet;  

XII realizar backups periódicos a fim de garantir a disponibilidade das informações;  

XIII promover o treinamento dos usuários;  

XIV emitir parecer para a aquisição de peças necessárias ao conserto de equipamentos, 

quando necessário;  

XV conferir equipamentos de informática, audiovisuais e de redes adquiridos, 

atestando a nota fiscal para o setor de almoxarifado; 

XVI gerenciar e prover suporte às instalações e uso de equipamentos audiovisuais; 

XVII eceber demandas de manutenção de equipamentos de informática, audiovisuais e 

de redes; 

XVIII planejar a manutenção preventiva e realizar, quando necessário, a manutenção 

corretiva dos equipamentos de informática, audiovisuais e de redes; 

XIX diagnosticar, consertar, substituir componentes de equipamentos de informática, 

audiovisuais e de redes, reinstalar sistemas operacionais e aplicativos de estações de 

trabalho, efetuando cópia de segurança dos dados dos mesmos; 

XX encaminhar os equipamentos em garantia, quando necessário, para assistência 

técnica, arquivando toda a documentação do procedimento;  

XXI responsabilizar-se pela representatividade do câmpus em eventos relacionados à 

área de Tecnologia da Informação;  

XXII exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Diretor Geral.  

   

CEX – Coordenadoria de Extensão:  

  

A Coordenadoria de Extensão tem por finalidade planejar, coordenar, executar e avaliar 

as ações de Extensão desenvolvidas no âmbito do câmpus. Compete à Coordenadoria de 

Extensão:  
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I cumprir e fazer cumprir, as normas, os procedimentos, os regulamentos, os 

regimentos, os programas e as políticas institucionais relacionadas às ações de Extensão;  

II propor cursos de extensão com base em levantamento das necessidades junto ao 

mercado de trabalho;  

III analisar e emitir pareceres nos processos de implementação de programas sociais, 

culturais, artísticos e esportivos; projetos tecnológicos; cursos de formação inicial 

continuada – FIC/extensão; eventos; estágio/emprego; acompanhamento de egressos e 

visitas técnicas; 

IV apoiar as Coordenações de Cursos e demais setores do câmpus no 

desenvolvimento das atividades de extensão;  

V planejar, dirigir, controlar, avaliar e executar as políticas internas da Instituição 

ligadas à prestação de serviços e à interação com a comunidade, em interface com a 

Diretoria e demais Coordenações;  

VI elaborar convênios com as empresas, visando à realização do estágio 

supervisionado;  

VII representar o câmpus nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; 

VIII representar o câmpus, sempre que necessário, junto a outras entidades, referente 

a processos da extensão;  

IX autorizar atividades de extensão, com ciência do Diretor Geral do câmpus;  

X analisar e selecionar projetos concorrentes a bolsas internas de Extensão;  

XI divulgar os Cursos FIC/Extensão e eventos no âmbito do câmpus, observadas as 

disponibilidades de recursos;  

XII emitir declaração de participação, organização e coordenação e registrar 

certificados dos cursos FIC/Extensão;  

XIII desenvolver  mecanismos  para  integração  permanente  entre  

Escola/Empresa/Comunidade;  

XIV fornecer subsídios para a avaliação e alteração dos currículos dos cursos de 

extensão;  

XV articular a atuação das áreas profissionais visando adequar os currículos das  

habilitações e ou modalidades ao mercado de trabalho; 

XVI enviar relatório das atividades de extensão para a PRX (Pró Reitoria de Extensão), 

quando solicitado;  

XVII exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Diretor-Geral.  

   

CPI – Coordenadoria de Pesquisa e Inovação:  

  

A Coordenaria de Pesquisa e Inovação tem por finalidade fomentar, apoiar e 

supervisionar as ações e os projetos de pesquisa e inovação do câmpus. Compete ao 

Coordenador de Pesquisa e Inovação:  

I. Acompanhar as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional, nos 

planos de ação e nos projetos e programas vinculados à pesquisa;  

II. fomentar, registrar, orientar e acompanhar a execução dos projetos de pesquisa no 

Câmpus Matão;  
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III. executar a política de pesquisa aprovada pelo Conselho Superior do IFSP;  

IV. informar aos servidores e discentes sobre calendários das agências de fomento, 

trabalhos publicados, pesquisas em andamento e outros assuntos de interesse acadêmico 

científico;  

V. apoiar a realização de encontros, seminários e jornadas, relacionados à iniciação 

científica e colaborar com a promoção e realização da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia do IFSP - Câmpus Matão; 

VI. publicar, quando se fizer necessário, os editais para seleção de bolsistas e projetos 

a serem apoiados pelas políticas institucionais de incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas;  

VII. promover a divulgação de projetos de pesquisa junto às comunidades interna e  

externa;  

VIII. zelar pela adequada proteção das inovações geradas pela comunidade interna e   

externa (patentes, marcas, direitos autorais, transferência de tecnologia e ações  

inerentes);  

IX. receber e identificar demandas científicas e tecnológicas da comunidade, e 

encaminhar para os pesquisadores;  

X. acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade;  

XI. divulgar para o setor produtivo o potencial de pesquisa aplicada do IFSP - Câmpus  

Matão;  

XII. auxiliar as empresas juniores do câmpus;  

XIII. supervisionar a execução de todos os convênios, contratos ou outros ajustes  

firmados para o desempenho das atividades preconizadas na pesquisa e inovação;  

XIV. executar outras funções que, por sua natureza, estejam-lhe afetas ou lhe tenham 

sido atribuídas pelo Diretor-Geral.  

   

 

CAD – Coordenadoria de Administração:  

  

A Coordenadoria de Administração é a instância responsável por assessorar e colaborar 

com a Gerência Administrativa na execução da gestão orçamentária, financeira e 

tecnológica, além de atividades relativas à administração de materiais, bens móveis e 

imóveis e serviços. À Coordenadoria de Administração compete:  

I. planejar o controle de saldos orçamentários;  

II. atualizar os demonstrativos das despesas realizadas; 

III. emitir relatórios mensais da evolução das despesas;  

IV. emitir demonstrativos de receitas realizadas e despesas executadas;  

V. assessorar e supervisionar a execução de contratos, termos aditivos, editais e 

outras; 

VI. orientar e realizar os procedimentos necessários para aquisição de materiais, 

contratação de obras e serviços, na forma da legislação vigente, solicitando auxílio de 

servidores específicos das diferentes áreas quando necessário;  
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VII. manter o registro, com numeração sequencial e anotação de todos os dados do 

processo, que servirá para seu acompanhamento até emissão da nota de empenho;   

VIII. controlar os prazos de entrega de material e execução de obras e serviços, bem 

como  propor a aplicação de multas e outras penalidades aos fornecedores e prestadores 

de  serviços inadimplentes;  

IX. realizar e orientar todos os procedimentos relativos ao registro de preços, quando 

tal procedimento for responsabilidade do câmpus;  

X. classificar despesas e emitir empenhos, efetuar pagamentos e proceder a prestação 

de contas;  

XI. efetuar lançamentos contábeis;  

XII. elaborar balanços, balancetes, demonstrativos e gráficos de natureza contábil;  

XIII. manter os documentos contábeis devidamente arquivados;  

XIV. proceder controles orçamentários e financeiros;  

XV. elaborar os diários de caixa e conciliação bancária;  

XVI. proceder análise das contas contábeis;  

XVII. elaborar prestação de contas de convênios;  

XVIII. elaborar demonstrativos e organizar a prestação de contas anual;   

XIX. inteirar-se sobre a legislação de interesse do setor;   

XX. acompanhar os processos de descentralizações de créditos e convênios e termos 

de cooperação, desde o destaque orçamentário até a liquidação da despesa;  

XXI. manter arquivados toda a documentação comprobatória da prestação de contas;  

XXII. acompanhar toda a execução orçamentária e financeira no sistema SIAFI;  

XXIII. registrar e manter cadastros dos projetos institucionais vinculados ou não aos 

projetos específicos, a fim de acompanhar a evolução da aplicação e distribuição de 

recursos;  

XXIV. controlar a quitação de fornecimento de diárias e bilhete de passagens;  

XXV. solicitar, quando for o caso, o reembolso de diárias e bilhetes de passagens não 

utilizados, junto ao servidor;  

XXVI. imprimir documentos comprobatórios de despesas para compor os processos;  

XXVII. manter os processos comprobatórios das despesas, devidamente 

arquivados;  

XXVIII. detalhar os créditos orçamentários de acordo com o orçamento aprovado;  

XXIX. acompanhar mensalmente todas as despesas referentes a serviços terceirizados, 

conferindo a documentação apresentada pelas contratadas, referentes a recolhimento de 

impostos e contribuições, bem como os benefícios devidos aos trabalhadores;  

XXX. executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham 

sido atribuídas pelo Gerente Administrativo.  
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CAP – Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio:  

  

 A Coordenadoria de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio é responsável pela gestão 

do almoxarifado, patrimônio, veículos e Manutenção de todos os bens do Câmpus Matão.   

Compete à Coordenação de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio:  

I. manter em boas condições de funcionamento e uso os equipamentos, materiais e  

instalações;  

II. inspecionar, periodicamente, instalações hidráulicas e elétricas, mantendo-as em 

perfeito funcionamento;  

III. promover medidas necessárias à instalação, manutenção e reparos de 

equipamentos sugeridos pela CIPA;  

IV. promover, controlar e executar as atividades relativas à manutenção e conservação  

das edificações do Câmpus Matão;  

V. solicitar a aquisição de material e/ou a execução de serviços de terceiros 

necessários para manutenção e conservação de móveis, equipamentos, instalações 

hidráulicas, elétricas, prediais e de telefonia;  

VI. registrar toda e qualquer cessão, alienação, permuta ou baixa de materiais 

permanentes ou equipamentos;  

VII. controlar a movimentação de material permanente e de equipamentos;  

VIII. realizar vistorias periódicas em materiais e equipamentos, com vistas à 

manutenção e recuperação necessária à atualização dos registros;  

IX. manter em arquivos termos de responsabilidade por material e equipamentos;  

X. elaborar inventários dos bens patrimoniais;  

XI. realizar levantamento mensal das incorporações de materiais permanentes 

juntamente com o setor financeiro e o controle de estoque;  

XII. solicitar à Direção Geral autorização para baixa de materiais permanentes ou por  

motivo de doação ou alienação;  

XIII. assessorar, supervisionar e controlar as atividades relativas ao serviço de telefonia, 

quanto a ligações interurbanas e celulares;  

XIV. assessorar e supervisionar a execução das atividades de abastecimento, 

conservação, manutenção, licenciamento e utilização dos veículos oficiais;  

XV. supervisionar e fiscalizar a aplicação das normas relativas à utilização, 

manutenção e conservação de veículos, bem como dos dispositivos e normas legais de 

trânsito;  

XVI. levantar orçamento de danos, solicitar exames e laudos periciais de acidentes de 

trânsito que envolvam veículos desta Instituição;  

XVII. controlar os custos de manutenção e reparos dos veículos, elaborando 

demonstrativos das despesas correspondentes;  

XVIII. manter atualizado o cadastro de veículos;  

XIX. controlar e distribuir cotas de combustíveis dos veículos elaborando 

demonstrativos  das despesas correspondentes;  

XX. controlar a movimentação de veículos da Instituição, bem como proceder a sua 

guarda;  



14  

  

XXI. preparar e acompanhar os processos de alienação de veículos;  

XXII. assessorar e supervisionar a execução das atividades relativas às portarias, 

solicitando treinamento, expedindo autorizações de entrada e saída de pessoas em horário 

especial;  

XXIII. acompanhar execução dos contratos de vigilância, limpeza e conservação;  

XXIV. conferir e inspecionar o material adquirido, face às especificações de compras;  

XXV. comunicar ao setor interessado quando da chegada do material;  

XXVI. contatar os fornecedores sobre entrega de materiais;  

XXVII. detectar e informar quando houver demanda superior ou inferior ao 

estoque de materiais;  

XXVIII. promover a distribuição dos bens permanentes, após o seu tombamento, 

de acordo com as solicitações;  

XXIX. promover e controlar o tombamento, a incorporação e a movimentação dos bens 

patrimoniais;  

XXX. promover a divulgação de atos relativos à licitação e elaborar mapa mensal de 

aquisição de material e contratação de serviços;  

XXXI. processar os pedidos de compra de material, contratação de serviços e as 

aquisições isentas de licitação, na forma da legislação pertinente;  

XXXII. dar publicidade aos processos de compras e contratos firmados pelo 

câmpus;  

XXXIII. elaborar e controlar a expedição de atestados de capacidade técnica;  

XXXIV. manter registro cadastral de fornecedores e prestadores de serviços;  

   

GED – Gerência Educacional:  

  

A Gerência Educacional é o órgão vinculado ao Diretor Geral, responsável por planejar, 

coordenar, executar e avaliar as ações de ensino desenvolvidas no âmbito do Câmpus 

Matão. Compete à Gerência de Educacional:  

I atuar no planejamento estratégico e operacional do câmpus, visando o 

cumprimento das políticas de ensino;  

II promover ações que possam contribuir com a qualidade do ensino prestado no 

câmpus;  

III dinamizar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão;  

IV coordenar e supervisionar as ações das seguintes instâncias: Coordenações de 

Área, Coordenadoria de Apoio ao Ensino e Coordenadoria de Registros Escolares;  

V apoiar as atividades que visem à capacitação do corpo docente do câmpus;  

VI fomentar discussões sobre políticas afirmativas garantindo a implementação de 

ações inclusivas no câmpus;  

VII gerenciar o Núcleo de Atendimentos às Pessoas com Necessidades Específicas –  

NAPNE;  
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VIII representar o câmpus nos foros específicos da área de ensino, quando se fizer 

necessário;  

IX estar atualizado com as normas e diretrizes do IFSP e do Ministério da Educação 

e seus Órgãos, como forma de assessorar decisões, apontando mudanças necessárias para 

atendimento de novas diretrizes;  

X atuar como multiplicador das diretrizes do MEC em todas as instâncias do 

câmpus; 

XI requisitar dados aos setores do câmpus e fornecê-los a Pró-Reitoria de Ensino, 

sempre que necessário, para alimentação dos sistemas de informação do MEC;   

XII responder às demandas do Sistema de Regulação do Ensino Superior, Censo da  

Educação Superior, Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica, Censo da Educação Básica, Sistema de Informações Gerenciais, Sistema de 

Seleção Unificada do MEC e outros sistemas relacionados às atividades gerenciais do 

câmpus, respeitando os prazos determinados;  

XIII protocolar, acompanhar e responder, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, 

os processos inseridos no Sistema de Regulação do Ensino Superior referentes ao 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de nível superior, 

credenciamento e recredenciamento da IES (Instituição de Ensino Superior) e atualização 

dos projetos pedagógicos dos cursos de nível superior;  

XIV atualizar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, no Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica, informações de todos os cursos 

existentes no câmpus e a situação de seus discentes. 

XV executar outras funções correlatas que lhe tenham sido atribuídas pelo Diretor 

Geral.  

   

CAE – Coordenadoria de Apoio ao Ensino:  

  

A Coordenadoria de Apoio ao Ensino atuará de forma articulada com a Gerência 

Educacional, Coordenadorias de Áreas, Coordenações do Cursos de Graduação e Pós-

Graduação, Coordenadoria de Pesquisa e Inovação e Coordenadoria de Extensão, 

apoiando e fomentando as ações dessas coordenações, sendo responsável por:  

I planejar, coordenar e executar programas de assistência ao educando nos seus 

aspectos quantitativos e qualitativos com objetivo de aprimorar e acompanhar o 

desempenho Escolar do Corpo Discente;  

II possibilitar condições para uma prática docente eficiente;  

III coordenar as atividades referentes ao programa de assistência estudantil e 

acompanhamento psicológico e disciplinar do quadro discente em consonância com as 

atividades escolares e demais atividades correlatas;  

IV acompanhar e supervisionar as ações voltadas à inclusão e diversidade;  

V realizar atividades que possibilitem o desenvolvimento de aspectos sócio afetivos 

positivos no meio estudantil;  

VI organizar e participar da realização dos eventos relacionados à formatura de 

alunos, juntamente com as Coordenadorias Cursos;  
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VII comprometer-se com prazos, qualidade e regularidade na alimentação dos dados 

do câmpus nos sistemas de informação do IFSP; 

VIII desempenhar outras atividades correlatas designadas pelo Gerente Educacional. 

  

CRE – Coordenaria de Registros Escolares:  

  

Cabe a Coordenadoria de Registros Escolares, registrar e acompanhar as informações 

referentes às atividades acadêmicas do câmpus, auxiliando as ações da Gerência 

Educacional, Coordenadorias de Áreas, Coordenações do Cursos de Graduação e Pós-

Graduação, Coordenadoria de Pesquisa e Inovação e Coordenadoria de Extensão. 

Compete à Coordenadoria de Registros Escolares:  

I Coordenar e supervisionar as matrículas dos alunos nos cursos técnicos, 

superiores e de pós-graduação oferecidos pelo câmpus;  

II supervisionar os registros escolares e organizar os documentos dos alunos;  

III coordenar e aprimorar os procedimentos relativos à emissão de documentos 

acadêmicos;  

IV manter controle e registro de currículos e ofertas de disciplinas;  

V acompanhar os processos de transferência de alunos e aproveitamento de estudos;  

VI supervisionar e conferir a expedição de documentos, de Registro e expedição de 

diploma; 

VII apoiar e prestar informações necessárias à celebração de Outorga de Grau dos 

cursos oferecidos pelo câmpus;  

VIII participar na elaboração do Calendário Escolar;  

IX controlar os processos de conclusão e certificação do curso;  

X comprometer-se com prazos, qualidade e regularidade na alimentação dos dados 

do câmpus nos sistemas de informação do IFSP;  

XI disponibilizar relatórios, indicadores institucionais certificados e outros 

documentos referentes a informações prestadas aos Sistemas de Ensino para a Reitoria, 

Pró-Reitorias, Diretoria do câmpus, quando solicitado;  

XII desempenhar outras atividades correlatas designadas pela Gerência Educacional.  
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ANEXO IV – CRONOGRAMA 

Período de Inscrições 29-30 de setembro de 2015 

Divulgação de listas e propostas 01 de outubro de 2015 

Eleição e Resultados prévios 07 de outubro de 2015 

Recursos 08 de outubro de 2015 

Divulgação Resultado Final 09 de outubro de 2015 

 

 


