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TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DO CAMPUS PIÚMA DO IFES

1. APRESENTAÇÃO
1.1 – O Campus Piúma do Instiuio Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espíriio Sanio
(Ifes), em sua abrangência de ação, área de aiuação e compeiência esiaiuiárias regimeniais,
respeiiadas as polítcas, resoluções e direirizes do Ifes, com o iniuiio de proporcionar partcipa-
ção democrátca para seus servidores em seu quadro funcional, iorna pública a aberiura das
inscrições para o processo de mobilidade inierna para servidores iécnico-adminisiratvos em
educação - TAE’s.

2. DO OBJETIVO
2.1 – O presenie Ediial abre a inscrição, esiabelece o cronograma e normas, classifca candida-
ios de acordo com os criiérios aqui defnidos e aplica as regras de seleção para a efetvação da
mobilidade dos servidores TAE’s.

3. DO CRONOGRAMA
3.1 – O processo a que se refere esie ediial seguirá as eiapas e daias descriias na iabela a se-
guir:

Etapa Data da Realização
Inscrições dos candidaios 04/02/2020 a 07/02/2020
Divulgação da Seleção Provisória 10/02/2020
Pedidos de Recurso 11/02/2020
Divulgação da Seleção Final 12/02/2020

4. DAS VAGAS E DOS REQUISITOS
4.1 – Poderão se candidaiar a esie ediial de mobilidade seiorial o servidor que:
a) Esiá em efetvo exercício e loiado no Campus Piúma;
b) Não ieve sua localização seiorial alierada a pedido ou por ediial inierno nos últmos doze
meses;
c) Não esiejam afasiado por período superior a 90 (novenia) dias, por qualquer motvo, de suas
atvidades regulares na instiuição a partr da daia de publicação desie ediial;
d) Ter cargo que não cause desvio de função, observadas as airibuições do cargo previsias no
ediial  do concurso do servidor inieressado.  A incompatbilidade com as atvidades a serem
exercidas no seior preiendido, acarreiará a exclusão do candidaio no processo.
4.3 – As manifesiações para irocas enire seiores ierão validade aié a publicação de um novo
ediial no Campus.



5. DA INSCRIÇÃO
5.1 – As inscrições deverão ser realizadas deniro do prazo conforme iabela do iiem 3.1, via Do -
cumenio Eleirônico aberio no Sisiema SIG (SIPAC), com inserção de arquivo em formaio .pdf,
endereçado à Direioria de Adminisiração e Planejamenio do Campus Piúma. 
5.2 – No aio da inscrição o candidaio deverá incluir, via Documenio Eleirônico, os documenios
abaixo relacionados em formaio .pdf:
a) Formulário de inscrição do candidaio devidamenie preenchido e assinado eleironicamenie
(Anexo I desie ediial);
b) Anexo II preenchido e assinado eleironicamenie, bem como os documenios comprobaiórios
da iabela II do subiiem 6.2 desie ediial
5.3 – Caso o candidaio envie mais de uma versão, será considerado o formulário do últmo en-
vio.
5.4 – Somenie serão aceiias inscrições encaminhadas via Documenio Eleirônico aberio no Sis-
iema SIG (SIPAC).

6. DA PONTUAÇÃO
6.1 – A veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade dos candidaios.
6.2 – Os criiérios de poniuação esião apreseniados na iabela II.

Tabela II

Critérios Pontuação Pontuação Máxima
Documento compro-
batório da pontua-

ção/ observação
Tempo  de  efetvo
serviço  no  Campus
Piúma

0,5 ponio p/ mês ou
fração  superior  a  15
dias

30
Declaração de iempo
de  serviço  emitda
pela CGGP.

Tempo  de  efetvo
serviço  em  ouiro
campus do Ifes

0,1 ponio p/ mês ou
fração  superior  a  15
dias

30
Declaração de iempo
de  serviço  emitda
pela CGGP.

Ocupação  de  Cargo
de Direção ou Função
Gratfcada

1,0 ponio p/ mês ou
fração  superior  a  15
dias

30

Declaração  emitda
pela  CGGP.  Não  é
compuiada  nesie
iiem a  ocupação em
substiuição.  Somen-
ie serão compuiados
os 05 (cinco) anos an-
ieriores à daia de pu-
blicação do ediial.

Ocupação  de  Cargo
de Direção ou Função
Gratfcada  em  subs-
tiuição ao tiular  do
cargo

0,5 ponio p/ mês ou
fração  superior  a  15
dias

10

Declaração  emitda
pela  CGGP.  Somenie
serão compuiados os
05 (cinco) anos anie-
riores  à  daia  de  pu-
blicação do ediial.

Partcipação  em  Co-
missões,  Núcleos,
Grupos  de  Trabalho,
Câmaras,  Conselhos
e Fóruns

0,5 ponio por poria-
ria 05

Cópias  das  Poriarias
instiucionais,  com
daia  de  publicação
deniro  do  período
dos  05  (cinco)  anos
anieriores  à  daia  de
publicação do ediial

Presidir/Coordenar
Comissões, Núcleos e

1,0 ponio por poria-
ria

10 Cópias  das  Poriarias
em que o servidor f-



Grupos de Trabalho

gure  como presiden-
ie da comissão,  com
daia  de  publicação
deniro  do  período
dos  05  (cinco)  anos
anieriores  à  daia  de
publicação do ediial

Aiuar como Fiscal de
coniraio

1,0 ponio por conira-
io

10

Cópias  das  poriarias.
Será  considerado  01
ponios  a  cada  con-
iraio,  independenie-
menie  do  iempo  de
aiuação  como  fscal.
Com daia de publica-
ção deniro do perío-
do  dos  05  (cinco)
anos  anieriores  à
daia  de  publicação
do ediial

Aiuar  como  Fiscal
substiuio de conira-
io

0,5 ponio por conira-
io

05

Cópias  das  poriarias.
Será  considerado  01
ponios  a  cada  con-
iraio,  independenie-
menie  do  iempo  de
aiuação  como  fscal
substiuio.  Com daia
de publicação deniro
do  período  dos  05
(cinco)  anos  anierio-
res à daia de publica-
ção do ediial

Experiência  na  área
do seior de inieresse

1,0 ponio p/ ano ou
fração  superior  a  6
meses

10

Cópias da CTPS e/ou
Declaração e/ou Por-
iaria  de  localização
de exercício

Curso de capaciiação
na  área  do  seior  de
inieresse

1,0 por curso 10

Certfcados com car-
ga horária mínima de
20  (vinie)  horas,  de
cursos realizados nos
05 (cinco) anos anie-
riores  à  daia  de  pu-
blicação do ediial

7. DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
7.1 – As avaliações das inscrições serão realizadas pela Direioria de Adminisiração e Planeja-
menio.
7.2 – Para efeiios de preenchimenio das vagas presenies desie ediial, o processo seguirá os se-
guinies passos:
7.2.1 – Serão criadas lisias de candidaios por seiores de inieresse.
7.2.2 – Todas as lisias serão ordenadas de forma decrescenie pela poniuação dos candidaios,
de forma que o candidaio de maior poniuação será o primeiro da lisia.
7.2.2.1 – Em caso de empaie, será considerado o criiério abaixo:



a) Maior iempo de efetvo exercício no Campus Piúma;
b) Idade, iendo preferência o servidor de maior idade.

7.2.3  –  Após  classifcação  será  realizada  a  análise  das  possíveis  irocas  enire  servidores  da
seguinie forma:

1. Verifca-se a primeira posição de cada fla do iiem 7.2.2.
2. Caso exisiam dois candidaios de seiores diferenies que desejam irocar enire es-
ies seiores, realiza-se a iroca observando a prioridade de iroca dos envolvidos e re-
move os candidaios que já foram irocados de iodas as lisias do iiem 7.2.2.
3. Aiualiza as lisias do iiem 7.2.2.
4. Volia ao passo 1

7.2.4 – Para efeiios classifcaiórios deverão ser observadas as airibuições do cargo do candidaio
para que não ocorra desvio de função. Nesie caso, o mesmo será eliminado.

8. DA OFICIALIZAÇÃO
8.1 – Após a divulgação do resuliado fnal serão emitdas poriarias de localização para os candi -
daios coniemplados nesie ediial.
8.2 – A efetva loiação do servidor classifcado ocorrerá após a publicação da poriaria de locali-
zação.

9. DOS RECURSOS E CASOS OMISSOS
9.1 – Será aceiio um único recurso para cada iiem da poniuação por candidaio, devendo conier
ioda a argumeniação indicando o motvo do recurso. Todos os pedidos devem ser enviados via
Documenio Eleirônico aberio no Sisiema SIG (SIPAC), com inserção de arquivo em formaio .pdf
com preenchimenio do Anexo III desie ediial, assinado eleironicamenie, endereçado à Direio-
ria de Adminisiração e Planejamenio do Campus Piúma.
9.2 – Serão indeferidos, sumariamenie, iodos os recursos inierposios fora do prazo esiabeleci-
do e fora dos moldes expressos no subiiem anierior.
9.3 – Os recursos, uma vez analisados, receberão decisão ierminatva e serão divulgados de
acordo com o cronograma desie Ediial, constiuindo-se em única e últma insiância.
9.4 – Havendo alieração de resuliado provenienie de deferimenio de qualquer recurso, haverá
nova e defnitva publicação dos resuliados.
9.5 – Os casos omissos nesie Ediial, bem como inierpreiações discrepanies acerca de sua apli -
cação, serão resolvidos pela Direioria-Geral do Campus Piúma, após parecer do Conselho de
Gesião.

Piúma, 05 de fevereiro de 2020.
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