
• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂM PUS MAT ÃO 

EDITAL N º 710/2016, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016 

CONSULTA PARA COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS E 

COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO IFSP MA TÃO 

O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS MA TÃO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no 

uso de suas atribuições regulamentares, com base na Portaria nº 2.710. 

CONSIDERANDO, 

1. O término da vigência do mandato da coordenação de laboratórios do Câmpus 

Matão em outubro de 2016; 

2. O prazo de abril de 2017 para adequação do organograma do câmpus, conforme 

novo regimento do IFSP e a ausência de bibliotecária que possa assumir a coordenação; 

3. Reunião reali zada em 22/09/2016 com os coordenadores de curso com 

observação unânime para a necessidade da manutenção da coordenação de laboratórios 

no Câmpus Matão; 

4. A proposta de manutenção da coordenação de laboratório aprovada no 

Conselho de Câmpus em 26/09/ 2016; 

5. A decisão por promover nova consulta para a Coordenação de A lmoxarifado e 

Patrimônio; 

6. O compromisso desta gestão em promover consulta para cargos de confiança. 

RESOLVE, 

Publicar o presente edital de consulta para o cargo de Coordenação de laboratórios e 

Coordenação de A lmoxarifado e Patrimôn io do IFSP Câmpus Marão, confo rme 

regramemos deste Edital. 
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REGULAMENTO D A CONSULTA 

DA CONSULTA, D O PERÍO D O E DOS CANDIDATOS 

Art. 1° A consulta para os cargos de Coordenador de Laboratórios (FG-2) e Coordenador de 

Almoxarifado e Patrimônio (FG-2) do câmpus será realizada confo rme estabelecido neste 

regulamento. 

Art. 2° O período das inscrições será do dia 10 a 17 de outubro de 2016. 

§ 1° O mandato para o cargo de Coordenador de Laboratórios dependerá da decisão do 

Conselho Superior do TFSP, que autorizará ou não a manutenção da coordenação de 

laboratórios, devido ao caso omisso apresentado nas co nsiderações acima. Caso a manutenção 

seja autorizada, o mandato se rá de dois anos a partir da data de nomeação publicada em portaria, 

podendo ser realizada nova consul ta a critério da D ireção-Geral após um ano de investidura no 

cargo; 

§2° O mandato para o cargo de Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio será de um ano, 

renovável por igual período, a critério da Direção-Geral; 

Art. 3° Os candidatos deverão enviar sua insc rição através do email /aleconosco.m10@1fsp.ed11./,,

I. Os candidatos serão elencados na cédula por sorteio; 

II . Caso o candidato eleito ocupe qualquer função de confiança ou exerça qualquer 

coordenadoria em caráter técnico, com função grat ificada, o mesmo deverá se desv incular para 

exercer as funções desta consulta. 

A rt. 4° O s candidatos deverão apresentar dispon ibilidade de horário para partic ipar das 

reu niões de área ou de cursos relacionadas diretamente a seu setor e das reuniões de 

coordenadores. 

Art. 5° É requisito para a cand idatura ser servidor público efetivo do quadro permanente do 

IFSP Matão. 

DO VOTO 

Art. 6° O voto é facultat ivo e secreto, nao sendo permitido o voto por intermédio de 

procuradores. 

A rt. 7° O s eleitores, no ato de votar, deverão se identificar por meio de documento co m foto 

e assinar a folha de votação, que estará nas Mesas Receptoras de Votos com a relação de todos 

os eleitores das respect ivas coordenações. 

Art. 8° Poderão votar nas duas co nsultas aqui destacadas todos os servidores púb licos que 

exerçam atividades no IFSP Câmpus Matão, contabi lizando também os recebidos por cessão 

ou cooperação técn ica e os professores substitutos, exceto os afastados por: a) atividade política; 
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b) interesse particular; c) acompanhamento de cônjuge; d)servir a outro Órgão ou entidade; ou 

e)estudo ou missão no exterior definidos pelas Lei nº 8.112/90 e 12.772/12. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 9° A votação ocorrerá no dia 19/10/2016. 

I. Cada eleitor deverá votar em apenas um candidato para cada cargo e uma única vez. 

II. Deverá ser indicado para homologação o candidato que obtiver a maioria simples dos votos 

válidos. 

III. Para os votos de docentes a urna será disponibilizada durante reunião pedagógica de quarta

feira, sendo posteriormente transferida para a Coordenação de Registros Escolares {CRE), onde 

' ... ' ' 19h permanecera para votaçao ate as . 

IV. Para os votos do segmento administrativo a urna ficará disponível junto à {CRE). O horário 

de votação será das 10 às 19h. 

DA MESA RECEPTORA DE VOTOS 

Art. 10° Os responsáveis pelas Mesas Receptoras de Votos deverão: 

1. Rubricar as cédulas de votação, lavrar o termo de abertura dos trabalhos de votação, devendo 

constar o horário e local. 

II. Orientar o eleitor e assegurar o sigilo do voto. 

III. Lavrar a folha de ocorrências. 

IV. Lavrar o termo de encerramento da consulta, no qual deve constar o horário, o local, 

número de votantes e não votantes. 

V. Lavrar a ata e encaminhá-la à Diretoria-Geral do câmpus para providências. 

DA APURAÇÃO 

Art. 11. Após o encerramento da votação, os integrantes da Mesa Receptora encarregar-se-ão 

de realizar a abertura e contagem dos votos das urnas, especificando os votos recebidos pelos 

candidatos, votos nulos e em branco, bem como o número de abstenções. 

Art. 12. Ao término da apuração, a Mesa Apuradora divulgará o resultado da consulta. 

Parágrafo Único. Em caso de empate na apuração dos votos, os critérios de desempate para 

ambos os cargos prevalecerão na ordem em que segue: 

I. Maior titulação acadêmica. 

II. Regime de Dedicação Exclusiva. 

III. Tempo de serviço na Instituição. 
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DA POSSE 

Art. 13. A Diretoria-Geral do câmpus enctlm inhará o nome do candidato n1a1s votado à 

Reitoria para a emissão de Portaria e outras providências. 

Art. 14. A posse do novo coordenador dar-se-á após a publicação da Po rtaria do Reitor. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. As atribu ições da Coordenadoria de Almoxarifado e Patri mô nio constam no 

Regimento Geral do JFSP. As atribuições relat ivas à Coordenação de Laboratório podem se r 

co nsultadas no A nexo 1 dest e Edital. 

Art. 16. A carga horária dos servidores que exercem função de Coordenação seguirá as 

determinações vigentes em Lei. 

Art. 17. O docente que deixar de exercer a fun ção de coordenador no decorrer do ano let ivo 

deverá reassumir a totalidade das atividades docentes de acordo com seu regime de trabalho. 

Art. 18. O D iretor-Geral do câmpus reserva-se ao direito de dispensar do cargo/fu nção o 

servidor que não obtive r avaliação satisfató ria no desempenho de suas ativ idades relacionadas 

ao cargo. 

Art. 19. Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pe la 

D iretoria-Geral do câmpus, e Conse lho de Câmpus, se necessário. 

Matão, 05 de outubro de 2016. 

~( 
CHRISTIANN D AVIS T OSTA 

DIRETOR-GERAL IFSP M AT ÃO 
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Anexo 1 - Atribuições Coordenação de Laboratório 

A Coordenação de Laboratórios tem por finalidade prestar assistência técnica e 
administrativa à Direção-Geral, às Diretorias de Ensino e Administrativa, competindo: 

I. Planejar, implantar e coordenar todas as atividades de interesse comum 
relacionadas aos Laboratórios do câmpus (exceto laboratórios de informática); 

II. Empenhar-se na busca de soluções que visem manter os laboratórios e seus 
equipamentos em funcionamento; 

III. Implantar programa de gestão com elaboração de documentos de padronização 
de uso dos equipamentos e instalações (por exemplo, POPs - Procedimento 
Operacional Padrão); 

IV. Acompanhar o processo de aquisição de equipamentos e/ ou serviços, 
relacionados aos laboratórios e seus equipamentos; 

V. Implantar programa de procedimentos de segurança no uso dos laboratórios, 
incluindo a definição, obrigatoriedade e fiscalização quanto ao uso de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPls; 

VI. Planejar a manutenção preventiva, executar levantamento de manutenções 
necessárias nos laboratórios e seus equipamentos, emitir parecer para a aquisição 
de peças necessárias ao conserto de equipamentos, realizar cotações para 
aquisição ou manutenção, acompanhando os processos relacionados; 

VII. Identificar e viabilizar, juntamente com a coordenadoria de gestão de pessoas, a 
necessidade de cursos de atualização e/ ou capacitação para os servidores lotados 
em sua coordenadoria; 

VIII. Conferir equipamentos adquiridos para os laboratórios, atestando a nota fiscal 
para o setor de almoxarifado; 

IX. Responsabilizar-se pelos bens patrimoniais pertencentes ou em uso nos 
ambientes de responsabilidade da coordenadoria de laboratórios; 

X. Atuar como chefia imediata dos técnicos de laboratório lotados no setor; 
XI. Elaborar relatórios dos serviços e atividades desenvolvidas sob sua 

responsabilidade; 
XII. Colaborar no levantamento necessário, realizar análises e consolidar propostas 

para integrar o PDI do Câmpus; 
XIII. Criar condições para o cumprimento das ações propostas pelo PDI, no nível 

operacional, de maneira a permitir a viabilização das ações propostas; 
XIV. Desempenhar outras atividades pertinentes que lhe forem determinadas pelo 

Diretor-Geral do câmpus. 
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