
MIN ISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PA ULO 

CÂMPUS MATÃO 

EDITAL INTERNO 02/2016 
CÓDIGO DE CONSULTA PARA O PREENCHIMENTO DE 
CARGOS E FUNÇÕES (C&F) DO IFSP - CÂMPUS MATÃO 

DO OBJETIVO 

Art. 1 º. 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 201 3, 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 IFS P: 

Cargo/Função SIGLA Código 

Coordenadoria de Adminish·ação CAD FG I 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino CAE FG I 

Gerência educacional GED CD4 

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

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

momento. 

DA CARGA HORÁRIA 

Art. 2º. Segundo o Decreto 1.590, de 1 O de agosto de 1995, art. 1 º, inciso 11, os ocupantes dos 

cargos de direção e funções gratificadas estarão sujeitos ao regime de dedicação integral. 

§ l°. De acordo com a Resolução 963, de 03 de setembro de 201 3, art. 2°, §1°, inciso 11, 

os servidores técnicos-administrativo em educação designados para cargos de direção 
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(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 109, de 04 de novembro de 2015, art. 9, § 4°, o servidor 

docente em exercício de Função Gratificada (FG) e Função Comissionada de 

Coordenação de Curso (FCC) deve limitar-se ao máx imo de 8 (oito) horas semanais de 

Regência de Aulas. Sendo o restante de sua carga horária ded icado às atividades de 

coordenação, garantidas as oito horas de preparação didática definidas pelo art. 1 Oº da 

mesma Resolução. 

§ 3°. De acordo com a Resolução 119, de 04 de novembro de 20 15, art. 9, § 2°, o servidor 

docente em cargo de direção (CD) está dispensado da regência de aulas, admitindo-se 

no máximo a regência de um componente curricular com previsão de docente plantonista 

para eventuais substituições. 

§ 4º. Segundo o Decreto 1590/95, art. 1 º, 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 federa l, sem prejuízo da 

jornada a que se encontram sujeitos. 

DA CONSULTA, DOS REQUISITOS E DO MANDATO 

Art. 3°. 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. 

Art. 6º. Cada servidor poderá se candidatar aos cargos dispostos no Quadro 2, conforme 

objeto desta consulta. 
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Quadro 2: Requis itos para a cand idatura e servidores aptos a votar em cada C&F. 

Cargo/Função 
Servidor que pode se 

Quem pode votar 
candidatar 

CAD (Coord. De Administração) Servidores téc. Administrativos Todos os servidores 

Técn icos em Assuntos Todos os servidores+ CA's 

CAE (Coord. De Apoio ao Ens ino) 
Educacionais (TA E), +Colegiados 

Pedagogo, Psicólogo, 

Assistente Social 

Todos os servidores+ CA's 
GED (Gerência Educacional) Docentes, Pedagogo, T AE 

+ Co legiados 

Art. 7°. 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, 1 ºSecretário, 2° 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 de 29 de fevereiro à 04 de março de 2016, através 

do e-mai l faleconosco@ifspmatao.edu.br no qual o candidato (a) deverá entregar: 

I. Ficha de inscrição (Anexo 1) 

II. Proposta de trabalho (Anexo II) 

Parágrafo único: não será aceita inscrição por procuração. 

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

6º e 8º deste Código. 

Art. 10. As listas com as candidaturas homologadas, bem como as propostas de trabalho, 

serão publicadas no dia 07 de março de 2016 em mural específico do câmpus e através 

do "Comunic IFSP Matão". Poderão ser apresentados recursos de inscrições indeferidas 
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no dia 08 de fevereiro até as 12:00h pelo e-mail faleconosco@ifspmatao.edu.br. Para 

tanto deverão ser info rmadas as devidas justificativas. Resultados de recursos serão 

apresentados até as l 8:00h do mesmo dia 08 de fevereiro. 

Art. 11. A consulta será realizada no dia 09 de março de 2016. A Comissão Eleitoral 

percorrerá os blocos e salas do Instituto com uma uma itinerante em três horários: 9h, 

l 4h e 2 1 h. Quando as urnas não estiverem percorrendo os blocos e salas, permanecerão 

na CRE, onde os votos também poderão ser depositados. 

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. Não será permitido voto por procuração. 

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 

último período destinado a votação pela Comissão Eleitoral. 

§ 1 º. 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. 

§3°. 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) 

c) Tempo de exercício no Câmpus Matão (contado em meses completos) 
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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 encan1inhará 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, 25 de fevere iro de 2016. 

d ' 
CHRISTIANN DAV IS TOSTA 

DIRETOR GERAL IFSP MATÃO 
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ANEXO 1 

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

Nome legível: Prontuário: ----------------- ----

Cargo/Função Pretendida: _____________ _ ______ _ 

Declaro que li e estou ciente das ah·ibuições do cargo/função para o qual estou 

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

Ma tão, de de 2016. --------

ASSINATURA DO REQUERENTE 
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ANEXO II 

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

Nome legível:-----------------Prontuário: ___ _ 

Cargo/Função Pretendida: _ ___ ________________ _ 
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) 

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: 

1. Planejar o controle de saldos orçan1entários; 
2. Atualizar os demonstrativos das despesas realizadas; 
3. Emitir relatórios mensais da evo lução das despesas; 
4. Emitir demonstrativos de receitas realizadas e despesas executadas; 
5. Assessorar e supervisionar a execução de contratos, termos aditivos, editais e outras; 
6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Realizar e orientar todos os procedimentos relativos ao registro de preços, quando tal 
procedimento for responsabi lidade do câmpus; 

1 O. Classificar despesas e emitir empenhos, efetuar pagamentos e proceder a prestação de 
contas; 

11 . Efetuar lançamentos contábeis; 
12. Elaborar balanços, balancetes, demonstrativos e gráficos de natureza contábil; 
13. Manter os documentos contábeis devidamente arquivados; 
14. Proceder controles orçamentários e financeiros; 
15. Elaborar os diários de caixa e conciliação bancária; 
16. Proceder análise das contas contábeis; 
17. E laborar prestação de contas de convênios; 
18. E laborar demonstrativos e organizar a prestação de contas anual; 
19. Inteirar-se sobre a legislação de interesse do setor; 
20. Acompanhar os processos de descentralizações de créditos e convênios e termos de 

cooperação, desde o destaque orçamentário até a liquidação da despesa; 
2 1. Manter arquivados toda a documentação comprobatória da prestação de contas; 
22. Acompanhar toda a execução orçamentária e financeira no sistema SIAFI; 
23. Regi strar e manter cadastros dos projetos institucionais vinculados ou não aos projetos 

específicos, a fim de acompanhar a evolução da aplicação e distribuição de recursos; 
24. Controlar a quitação de fornecimento de diárias e bilhete de passagens; 
25. Solicitar, quando fo r o caso, o reembolso de diárias e bilhetes de passagens não 

utilizados, junto ao servidor; 
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26. Imprimir documentos comprobatórios de despesas para compor os processos; 
27. Manter os processos comprobatórios das despesas, devidamente arquivados; 
28. Detalhar os créditos orçamentários de acordo com o orçamento aprovado; 
29. 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; 

30. Executar outras funções que, por sua natmeza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido 
atribuídas pelo Gerente Administrativo. 

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: 

1. Atuar no planejamento estratégico e operacional do câmpus, visando o cumprimento 
das políticas de ensino; 

2. Promover ações que possam contribuir com a qualidade do ensino prestado no câmpus; 
3. Dinan1izar a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
4. Coordenar e supervisionar as ações das seguintes instâncias: Coordenações de Área, 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino e Coordenadoria de Registros Escolares; 
5. Apoiar as atividades que visem à capacitação do corpo docente do câmpus; 
6. Fomentar discussões sobre políticas afirmativas garantindo a implementação de ações 

inclusivas no câmpus; 
7. Gerenciar o Núcleo de Atendimentos às Pessoas com Necessidades Específicas -
8. NAPNE; 
9. Representar o câmpus nos foros específicos da área de ensino, quando se fi zer 

necessário; 
l O. 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; 

11 . Atuar como multiplicador das diretrizes do MEC em todas as instâncias do câmpus; 
12. Requisitar dados aos setores do câmpus e fornecê-los a Pró-reitora de Ensino, sempre 

que necessário, para alimentação dos sistemas de informação do MEC; 
13. 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; 
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14. 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; 

15. Atualizar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, no Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica, infomrnções de todos os cursos 
existentes no câmpus e a situação de seus discentes. 

16. 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 Gerênc.ia 
Educacional, Coordenadorias de Áreas, Coordenações do Cursos de Graduação e Pós
graduação, Coordenadoria de Pesquisa e Inovação e Coordenadoria de Extensão, apo iando e 
fomentando as ações dessas coordenações, sendo responsável por: 

1. 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; 

2. Possibilitar condições para uma prática docente eficiente; 
3. 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; 

4. Acompanhar e supervisionar as ações vo ltadas à inclusão e diversidade; 
5. Realizar atividades que possibilitem o desenvolvimento de aspectos sócio afetivos 

positivos no meio estudantil ; 
6. Organizar e participar da realização dos eventos relacionados à formatura de alunos, 

juntamente com as Coordenadorias Cursos; 
7. Comprometer-se com prazos, qualidade e regularidade na alimentação dos dados do 

câmpus nos sistemas de informação do IFSP; 
8. Desempenhar outras atividades correlatas designadas pelo Gerente Educacional. 
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ANEXO IV-CRONOGRAMA 

Período de Inscrições 29/02 a 04/03 de 20 16 

Divulgação de listas e propostas 07 de março de 2016 

Interposição de Recursos 08 de março de 2016 

Eleição e Resu ltados prévios 09 de março de 2016 

Divulgação Resultado Final 09 de março de 2016 
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