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8. ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do IFSULDEMINAS tem por

função  o  assessoramento  e  suporte  aos  demais  setores  da  Instituição,

especialmente,  no  que  tange  ao  andamento  da  situação  funcional  dos

servidores ativos e inativos, atuando no planejamento das políticas de gestão

de pessoas que serão implementadas sob a coordenação dessa Diretoria.

Entre as atividades executadas nesta Diretoria temos: o processamento

e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores, o desenvolvimento

das carreiras dos técnicos e docentes, progressão profissional, afastamentos

para capacitação e movimentação de pessoal,  além de desenvolvimento de

ações de promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores.

Nesse  sentido,  as  ações  de  organização  de  pessoal  no

IFSULDEMINAS,  promovidas  pela  DGP,  observam  as  disposições  legais

vigentes, a fim de garantir segurança e legalidade dos processos da Instituição,

porquanto os atos de admissão, desligamentos, aposentadorias e pensões são

auditados pelos órgãos de controle,  Controladoria Geral  da União -  CGU e

Tribunal de Contas da União - TCU.

No  que  tange  a  distribuição  quantitativa  de  servidores  do

IFSULDEMINAS, conforme dados estatísticos do mês de dezembro de 2017,

essa  Instituição conta  com  um  quadro  de  1083  (um  mil  e  oitenta  e  três)

servidores, sendo 529 (quinhentos e vinte e nove) docentes e 554 (quinhentos

e cinquenta e quatro) técnicos administrativos.

Em  relação  às ações  de  políticas  de  gestão  de  pessoas  do

IFSULDEMINAS,  por  meio da DGP,  essas  possuem  caráter  sistêmico  e

objetivam a integração das atividades entre as unidades de recursos humanos

dos campi e demais setores dessa Instituição, de modo a alcançar os objetivos

organizacionais  da Instituição,  para tal, devem ser desenvolvidas políticas e

ações de gestão de pessoas que visem:



a)  Qualidade  de  vida  e  saúde  do  servidor:  implementar,  desenvolver  e

aperfeiçoar  as  ações  de  promoção  à  saúde  e  segurança  do  trabalho  dos

servidores, a fim de oferecer melhor qualidade de vida no trabalho e interação

social, facilitando a integração dos servidores do IFSULDEMINAS;

b)  Ações  de  capacitação  e  desenvolvimento  de  pessoal:  implementar,

desenvolver e aperfeiçoar programas de qualificação e de capacitação para os

servidores  técnico-administrativos  e  docentes,  para  o  desenvolvimento  das

potencialidades dos servidores, para realização profissional, cidadania, e para

cumprimento dos objetivos institucionais. Implementar política de ambientação

setorial de novos servidores;

c) Segurança dos processos e controle funcional: efetivar a desburocratização,

agilidade  e  efetividade  dos  processos,  ampliar  a  transparência  dos

procedimentos  e  processos  administrativos,  melhorar  o  atendimento  aos

servidores por meio de novos mecanismos de gestão, fortalecer a segurança

nos  processos  de  pagamento;

d)  Planejamento  e  dimensionamento  das  vagas:  planejamento  anual  do

provimento de vagas em observância aos interesses institucionais, com vistas

à recomposição do quadro de servidores, de acordo com a legislação vigente.

As  políticas  e  ações  de  gestão  de  pessoas  do  IFSULDEMINAS,

empreendidas pela DGP, possuem alta relevância na gestão estratégica da

Instituição,  visto  que  o  desenvolvimento  da  Instituição  está  diretamente

associado ao desenvolvimento dos servidores que a integram.

8.1. Critérios de Seleção e Contratação de Servidores Efetivos



A investidura em cargo público em caráter efetivo depende de prévia

aprovação em concurso público. A Constituição Federal no artigo 37, inciso II,

estabeleceu que a seleção deverá ser feita através de provas ou de provas e

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

Todo o processo operacional para a contratação de novos servidores

para o IFSULDEMINAS é realizado em dois setores: Diretoria de Gestão de

Pessoas, responsável pelo gerenciamento do quadro de vagas e formalização

do  processo  de  nomeação  e  posse;  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento

Institucional por meio da Coordenação de Ingresso, que realiza todo processo

de seleção.

A  partir  da  Constituição  Federal  de  1988,  os  concursos  públicos

passaram a ser regra para contratação de pessoas para trabalhar no serviço

público.  Antes  disso,  sua aplicação era  eventual,  para  alguns cargos como

juízes, diplomatas, etc.

Nos Institutos Federais existem duas categorias: Servidores da carreira

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) que atuam como docentes e

servidores Técnico Administrativo em Educação (TAE), que atuam como apoio

operacional. São carreiras distintas, portanto, os processos de seleção também

ocorrem  de  formas  diferentes.  Além  disso,  existem  as  ações  afirmativas

aplicadas aos processos de seleção, previstas em lei.

Dessa forma, faz-se necessário separar, para explicar, como ocorrem os

processos  seletivos  em  cada  uma  das  carreiras  e  o  que  são  as  ações

afirmativas.

8.1.1. Concurso Público para a Carreira EBTT

A contratação de professores efetivos, ou seja, servidores da carreira

EBTT, é realizada por meio de concurso de provas e títulos. O processo se

inicia nos Campi, que solicita a Diretoria de Gestão de Pessoas a contratação.

Autorizado a contratação a Coordenação de Ingresso providencia a elaboração



do edital em conjunto com o representante do  campus que solicitou a vaga,

estabelecendo  os  critérios  técnicos  necessários  para  a  habilitação  dos

candidatos ao cargo. Ressalta-se que na carreira EBTT a habilitação mínima é

a  graduação  em  curso  superior  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação,

conforme Lei Federal 12.772/2014. 

Devem ser observadas, também, na organização do concurso público,

os seguintes regulamentos: Lei Federal 8.112/1990, Lei Federal 12.990/2014,

Decreto Federal 3.298/1999 e no Decreto Federal 6.944/2009. 

Respeitadas as  legislações pertinentes,  o  IFSULDEMINAS,  dentro do

seu poder discricionário, tem adotado três fases como padrão, na realização

dos processos de contratação de docentes efetivos: Prova Escrita, Prova de

Desempenho Didático-Pedagógico e Prova de Títulos, elaboradas e avaliadas

por  uma  banca  examinadora,  composto  por  três  membros  efetivos  e  dois

suplentes,  designadas  por  portaria  interna  do  setor  de  Coordenação  de

Ingresso, sendo que os membros podem ser professores do IFSULDEMINAS

ou de outras instituições de ensino. 

A primeira etapa, prova escrita, o candidato deve responder a questões

dissertativas sobre a área específica do cargo. São elencados temas antes da

realização da provas, na página oficial do concurso na internet, os quais serão

sorteados  no  momento  da  realização  dessa.  Além  do  conhecimento  do

conteúdo  específico  do  cargo,  a  prova  escrita  serve  para  avaliar  o

conhecimento técnico do candidato no que tange a Língua Portuguesa. Essa

etapa é classificatória e eliminatória.

Após  a  divulgação  do  resultado  da  primeira  etapa,  os  candidatos

aprovados são convocados para a prova de desempenho didático-pedagógico,

que  além  de  exigir  o  conhecimento  técnico  específico  do  cargo,  avalia  o

desempenho didático-pedagógico do candidato para exercer à docência. Essa

etapa também é classificatória e eliminatória.

A terceira e última etapa é a prova de títulos, os candidatos habilitados

nas duas primeiras serão pontuados de acordo a sua formação e experiência



profissional,  sendo  os  critérios  previamente  estabelecidos  pelo  edital  de

abertura do concurso. Essa fase é apenas classificatória.

O  IFSULDEMINAS  após  a  sua  criação  em  dezembro  de  2008,

experimentou  um  processo  de  intensa  expansão,  consequentemente  a

demanda  por  docentes  aumentou  nos  anos  subsequentes,  sendo  ofertado

entre 2011 e 2013 um total de 121 vagas para docentes. Já entre 2014 a 2017

foram abertos 10 editais, com 71 vagas ofertadas, conforme Quadro 1:

Quadro 1 - Quantidade de vagas para docentes abertas de 2011 a 2017

Ano Vagas

2011 57

2012 28

2013 36

2014 36



2015 27

2016 7

2017 4

Fonte: Coordenação-Geral de Ingressos

Como pode ser observado, nos últimos anos houve uma queda na oferta

de vagas para a contratação de servidores docentes efetivos. Isso aconteceu

em decorrência de dois motivos principais: a) a formação e estabilização do

corpo docente do IFSULDEMINAS ao longo dos anos; b) como os concursos

têm validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, em muitos casos foram

nomeados  outros  candidatos,  aprovados,  que  inicialmente  não  estavam

aprovados dentro das vagas oferecidas, portanto, diminuindo a necessidade de

abertura de novos concursos.

O Quadro 2 apresenta a relação de candidatos por vagas, no período

de  2014  a  2017  em  cada  edital  de  concurso  docente  realizado  pelo

IFSULDEMINAS.

Quadro 2 – Relação candidato por vaga de 2014 a 2017 – Docentes

Ano Edital Relação candidato por vaga Média anual da
relação



Candidato/Vaga

Total de 
Vagas

Total de
candidatos

Média Relação
Candidato/Vaga

2014

02/2014 14 539 38,50

34,1003/2014 9 393 43,66

13/2014 13 262 20,15

2015 03/2015 9 669 74,33 70,92

12/2015 17 1148 67,52

2016 35/2016 1 110 110 95,66



68/2016 6 488 81,33

2017

42/2017 2 297 148,50

65,5072/2017 1 16 16

81/2017 1 32 32

Fonte: Coordenação-Geral de Ingressos

8.1.2. Concurso Público para a Carreira de TAE

Da  mesma  forma  que  ocorre  com  os  docentes,  a  contratação  de

Técnicos  Administrativos  em Educação  (TAE),  efetivos,  também ocorre  por

meio da realização de concurso público. Nesse caso se aplicam a seguintes

legislações:  Lei  8.112/1990,  Lei  11.091/2005,  na  Lei  12.990/2014,  Decreto

3.298/1999 e Decreto 6.944/2009.

Diferentemente,  da  carreira  docente,  a  habilitação  mínima  para  ser

investido na carreira TAE depende das especificidades de cada cargo, sendo

que leva-se em consideração as exigências dispostas na Lei 11.091/2005.

Dessa forma, as etapas do concurso, também, vão variar conforme o

cargo,  sendo  via  de  regra  realizada  apenas  uma  etapa,  prova  objetiva  e,

quando for o caso, uma segunda etapa, prova prática.



A prova objetiva avalia conhecimentos específicos da área de atuação

no  cargo,  aliado  aos  conhecimentos  gerais,  como  Língua  Portuguesa,

Legislação e Informática.

Já  a  prova  prática,  coordenada  por  banca  examinadora,  avalia  a

capacidade  do  candidato  em  desenvolver  atividades  inerentes  ao  cargo

escolhido, com base nas orientações fornecidas pela banca.

Os editais são organizados pela Coordenação de Ingresso da Reitoria,

contudo são contratadas instituições externas para a elaboração e impressão

das  provas.  O  motivo  principal  para  essa  escolha  é  devido  ao  fato  de

servidores efetivos e terceirizados que trabalham na instituição participarem

dos  concursos  como  candidatos,  fazendo  com  que  a  contratação  externa

proporcione maior isenção e imparcialidade aos certames.

Entre 2011 e 2013 foram ofertadas um total de 67 vagas em diversos

cargos. Já no período de 2014 a 2017 foram abertos 9 editais para contratação

de técnicos administrativos, com 54 vagas ofertadas no total, Quadro 3.

Quadro 3 – Quantidade de vagas para TAE abertas de 2011 a 2017

Ano Quantidade de vagas

2011 1

2012 20



2013 46

2014 10

2015 20

2016 22

2017 2

Fonte: Coordenação-Geral de Ingressos

Como  foi  mencionado,  anteriormente,  o  IFSULDEMINAS  faz  a

contratação de uma instituição para elaboração e aplicação das provas para os

cargos da carreira TAE, sendo que normalmente, por conta de economicidade

e  eficiência,  prioriza-se  o  acumula  de  códigos  de  vagas  para  iniciar-se  a

realização  do  concurso.  Assim,  os  números  constantes  no  quadro  xx  não

seguem  a  mesma  lógica  dos  concursos  para  docentes,  apesar  de  o

IFSULDEMINAS igualmente ter composto sua força de trabalho de técnicos

administrativos ao longo desses anos.

Outro ponto dissonante é com relação a escolha de lotação, inicialmente

os  cargos  constantes  nos  editais  têm  apenas  a  indicação  das  possíveis



lotações, não sendo permitido aos candidatos escolherem, em princípio, onde

querem ser lotados, porque na homologação do concurso somente uma lista é

formada. Assim, se um cargo tem mais uma lotação disponível, os candidatos

mais bem posicionados escolhem a lotação no momento da convocação para

posse.

Nos últimos anos, o número de vagas para entrada de novos servidores

na carreira  TAE diminuiu,  contudo a quantidade de candidatos permaneceu

relativamente estável. A relação do número de candidatos por vagas em cada

edital  de  concurso  de  técnico  administrativo  em  educação,  referentes  ao

período de 2014 a 2017 consta no Quadro 4.

Quadro 4 – Relação candidato por vaga de 2014 a 2017 – TAE

Ano Edital

Relação candidato por vaga
Média anual da

relação
Candidato/Vaga

Total de Vagas
Total de

candidatos

Média da
Relação

Candidato/Vaga

2014 05/2014 10 930 93,00 93,00

2015 10/2015 10 855 85,50 68,45



11/2015 10 514 51,40

2016

33/2016 6 2944 490,66

184,73

34/2016 3 18 6,00

69/2016 2 182 91,00

70/2016 6 1703 283,83

71/2016 5 261 52,20

2017 78/2017 2 610 305,00 305,00

Fonte: Coordenação-Geral de Ingressos

8.1.3. Ações Afirmativas em concursos das Carreiras EBTT e TAE



Nós últimas décadas grupos minoritários  têm levantado bandeiras em

busca da promoção da equidade social, atuando de forma mais ativas na luta

por  políticas  que  busquem  reparar  as  desigualdades  históricas  impostas,

especialmente no que tange às populações pretas.

Assim, ações afirmativas são 

“políticas  focais  que  alocam  recursos  em  benefício  de  pessoas
pertencentes  a  grupos  discriminados  e  vitimados  pela  exclusão
socioeconômica no  passado ou no  presente.  Trata-se de  medidas
que  têm  como  objetivo  combater  discriminações  étnicas,  raciais,
religiosas,  de  gênero  ou  de  casta,  aumentando  a  participação  de
minorias  no  processo  político,  no  acesso  à  educação,  saúde,
emprego,  bens  materiais,  redes  de  proteção  social  e/ou  no
reconhecimento cultural” (Gemaa, 2018).

Entre  as  medidas  que  podem  ser  consideradas  ações  afirmativas,

destaca-se no contexto de concursos públicos as cotas, que garantem que os

grupos potencialmente discriminados tenham acesso a empregos e a cursos

(educação). 

Existem dois tipos de cotas aplicadas em concursos públicos, definidas

por legislação federal, aplicadas pelo IFSULDEMINAS em seus concursos, por

força de lei e por questão de princípios e valores, conforme definido em seu

mapa estratégico.

A primeira é destinada a Pessoas com Deficiência (PcD), que conforme

Decreto 3.298/1999, no mínimo 5% das vagas reservadas por cargo de cada

edital, serão destinadas a esse grupo de pessoas. Os candidatos devem optar

por  essa  reserva  no  momento  da  inscrição  e  enviar  laudo  médico



comprobatório de sua deficiência. Posteriormente, no momento da convocação

para posse, o candidato aprovado nessa condição, passa por inspeção médica,

que o considera ou não apto para exercício do cargo.

A segunda é aplicada a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, que

segundo a Lei 12.990/2014, 20% das vagas devem ser reservadas por cargo

de cada edital, para esse grupo social. Os candidatos se autodeclaram nessa

condição no momento da inscrição, mas os aprovados, antes da homologação

do  concurso,  passam  por  procedimento  de  heteroidentificação,  conforme

regras estabelecidas na Portaria  Normativa Nº 04, de 06 de Abril  de 2018.

Respeitado o contraditório e a ampla defesa. Esse procedimento é necessário

para que o benefício não seja usurpado de quem realmente faz jus a ele, assim

os candidatos que não são considerados pretos ou pardos, acabam eliminados

do concurso.

Portanto,  respeitando  critérios  de  alternância  e  proporcionalidade,  o

resultado final  será divulgado em três listas de acordo com a concorrência,

quais sejam, ampla concorrência, Pessoa com Deficiência e Pretos ou Pardos,

sendo  que  os  dois  últimos  também  entram  na  primeira  lista.  Assim,  a

nomeação será realizada conforme a distribuição exemplificativa no Quadro 5.

Quadro 5 – Critérios de alternância e proporcionalidade para preenchimento de vagas
em concursos

Vaga a ser
preenchida

Candidato a ser convocado Lista a ser utilizada

1ª
1º colocado na classificação geral do cargo, ou
se  houver  desistência,  o  próximo  candidato
melhor classificado que aceite a nomeação

Listagem de ampla
concorrência



2ª
Próximo  candidato  melhor  classificado  na
listagem geral que aceite a nomeação

Listagem de ampla
concorrência

3ª

1º colocado dentre os classificados para 20%
de vagas reservadas para os candidatos que
se  autodeclaram  pretos  ou  pardos,  ou  se
houver desistência o próximo candidato melhor
classificado que aceite a nomeação

Listagem dos
candidatos que se

autodeclararam
pretos ou pardos.

4ª
Próximo  candidato  melhor  classificado  na
listagem geral que aceite a nomeação

Listagem de ampla
concorrência

5ª

1º colocado dentre os classificados para 5% de
vagas  reservadas  para  pessoas  com
deficiência,  ou  se  houver  desistência,  o
próximo candidato que aceite a nomeação

Listagem de
candidatos com

deficiência

6ª
Próximo  candidato  melhor  classificado  na
listagem geral que aceite a nomeação

Listagem de ampla
concorrência

7ª
Próximo  candidato  melhor  classificado  na
listagem geral que aceite a nomeação

Listagem de ampla
concorrência



8ª

Próximo candidato  melhor  classificado  dentre
os classificados para 20% de vagas reservadas
para os candidatos que se autodeclaram pretos
ou pardos, ou se houver desistência o próximo
candidato  melhor  classificado  que  aceite  a
nomeação

Listagem dos
candidatos que se

autodeclararam
pretos ou pardos.

Fonte: Coordenação-Geral de Ingressos

8.2. Procedimentos de Nomeação e Posse

A partir  da homologação do resultado final do concurso, por meio da

publicação no Diário Oficial da União, os candidatos aprovados poderão ser

nomeados para assumirem os seus cargos. Esse processo terá início quando,

por meio de ofício, o dirigente da unidade (Reitoria/Campus) onde o servidor

deverá ser lotado solicitar a instauração dos procedimentos para nomeação.

O processo será instruído inicialmente, com as seguintes cópias: edital

de abertura do concurso e retificações que existirem publicados no DOU; edital

de homologação do concurso publicado no DOU; prorrogação da validade do

concurso,  quando for  o caso,  publicado no DOU; portarias do Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  -  MPDG  e  do  Ministério  da

Educação - MEC autorizando o provimento do cargo: Decretos nº 7.312/2010 e

Portaria  Interministerial  nº  405/2016,  no  caso  de  docentes;  Decreto  nº

7.311/2010, Portaria  nº 161/2014, Portaria nº 927/2015, no caso de Técnicos

Administrativos de Educação - TAE. Também deverá constar no processo o

documento  comprobatório  da  origem  da  vaga  (portaria  de

vacância/exoneração/redistribuição/aposentadoria).

A partir do aceite do candidato, também deverão integrar o processo os

seguintes documentos: a) declaração do aceite de nomeação do candidato; b)

laudo de inspeção médica oficial; c) cópia da portaria de nomeação publicada



no DOU; d) certificado ou diploma que comprove a habilitação mínima exigida

para  investidura  no  cargo;  e)  declaração  de  própria  de  bens  ou  cópia  da

Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física;  f)  declaração  de  não

acumulação  de  cargo,  função  ou  emprego  público;  g)  comprovante  de

desligamento do último emprego; h) termo de posse; i) termo de exercício; j)

cópias dos documentos de identificação pessoal: carteira de identidade e/ou

registro geral (RG), CPF.

Conforme previsão legal, os candidatos que comprovarem que atendam

todos os requisitos para investidura no cargo público, terão até 30 dias, a partir

da nomeação, para tomarem posse. 

A  cerimônia  de  posse  no  IFSULDEMINAS  além  de  atender  aos

requisitos legais,  busca promover um momento de acolhida ao novo servidor,

sendo organizada em dois momentos. 

No primeiro momento é realizada a apresentação da instituição por meio

do vídeo institucional e as Coordenações setoriais da Diretoria de Gestão de

Pessoas apresentam para esse novo servidor orientações sobre:  a) os seus

direitos e deveres. b) estágio probatório, progressão na carreira, possibilidades

de capacitações institucionais e programas de fomento para qualificação;  c)

procedimentos referentes a folha de pagamento; d) qualidade de vida e saúde

do servidor; apresentação de atestados de saúde, perícias e juntas médicas e

plano de saúde institucional.

A posteriori, esse servidor é recebido pelo Reitor e integrantes da equipe

de gestão, iniciando-se assim o segundo momento. É um momento de acolhida

pela gestão ao novo servidor,  sendo demonstrando a ele  a importância da

Instituição no contexto do Sul de Minas Gerais e os impactos que ela trouxe

para a região. Também é o momento de formalização do ato com a assinatura

do  termo  de  posse  pelo  novo  servidor  e  pelo  Reitor.  Esse  momento  é

registrado fotograficamente, como uma forma de demonstrar que a instituição

está de braços abertos a esse novo membro, momento, este, divulgado no site

institucional. 



Após a posse, o novo servidor tem o prazo de até 15 dias para entrar em

exercício, contados da data da posse. Esse é o momento que o novo servidor

conhece o  seu local  de  trabalho e  é acolhido pelos novos colegas da sua

unidade de lotação. 

O processo é finalizado com a assinatura do Termo de Exercício, que é

integrado ao processo. Por fim, é necessário o preenchimento da Ficha SISAC

(Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões), que deverá ser

encaminhada  juntamente  com  o  processo  ao  setor  de  Auditoria  da

Controladoria Geral da União e, posteriormente, Tribunal de Contas da União,

que  deverão  emitir  parecer  sobre  a  legalidade  dos  atos  de  admissão

praticados.

8.3. Carreira EBTT

A  composição  do  corpo  docente  do  IFSULDEMINAS  é  formada  por

servidores da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,

ocupantes de cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, regulamentada pela Lei nº 12.772, de 28 de Dezembro

de 2012, que trata da estruturação da carreira, direitos e deveres.

O  desenvolvimento  na  carreira  ocorre  através  das  progressões  e

promoções funcionais e, após aprovação no estágio probatório e atendimento

aos  requisitos  de  apresentação  de  títulos, por  aceleração  da  promoção.  O

Plano de Carreira dos Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é

estabelecido  pela  Lei  nº  12.772/2012  e  é  organizado  em  cinco  classes,

denominadas DI, DII, DIII, DIV e titular. As classes DI e DII têm, em cada uma,

dois níveis, enquanto as classes DIII e DIV têm quatro níveis de progressão

cada uma, e a classe titular, apenas um nível. 

A  classe  titular,  o  último  nível  da  carreira,  possui  regulamentação

própria,  definida  pela  Resolução  Consup/IFSULDEMINAS  n°  109/2014.  A

ascensão  a  essa  classe  da  carreira  dar-se-á  observando  os  critérios  e



requisitos instituídos no inciso IV do §3° do Artigo 14 da Lei 12772/2012 e pela

Portaria 982 MEC, de 03 de outubro de 2013, que estabelece que o docente

deve: possuir o título de doutor; ser aprovado em processo de avaliação de

desempenho; lograr aprovação de memorial que deve considerar atividades de

ensino,  pesquisa,  extensão  e  gestão  acadêmica  e  produção  profissional

relevante, ou de defesa de tese acadêmica inédita.

A  carreira  docente  é  acompanhada  pela  Comissão  Permanente  de

Pessoal  Docente  (CPPD),  regulamentada  pelo  Art.26  da  lei  12772/2012.  A

CPPD acompanha e realiza propostas acerca da execução de processos e

procedimentos da carreira docente, como formulação e acompanhamento da

execução  da  política  de  pessoal  docente.  Além  disso,  trata  do

dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas;

contratação e  admissão  de  professores  efetivos  e  substitutos;  alteração do

regime de trabalho docente; avaliação do desempenho para fins de progressão

e  promoção  funcional;  solicitação  de  afastamento  de  docentes  para

aperfeiçoamento,  especialização,  mestrado,  doutorado  ou  pós-doutorado;  e

liberação  de  professores  para  programas  de  cooperação  com  outras

instituições, universitárias ou não. 

Há duas designações para a Comissão Permanente de Pessoal Docente

(CPPD): a CPPD de Campus e a CPPD Institucional. A CPPD de Campus tem

sua atuação local em seu campus, composta por três membros titulares e três

membros suplentes eleitos pelos seus pares, para um mandato de dois anos. A

CPPD Institucional é composta pelos presidentes das CPPDs de Campus. No

IFSULDEMINAS, a CPPD tem seu regimento interno definido pela Resolução

Consup/IFSULDEMINAS 28/2016.

8.3.1. Servidores da Carreira EBTT no IFSULDEMINAS

O  IFSULDEMINAS  possui  529 docentes ativos  (dados  referentes  a

dezembro  de  2017),  atuando  nos  8  campi do  IFSULDEMINAS.  Devido  ao



histórico  de  formação  do  instituto  e  as  características peculiares  e

complexidade de cada campus, a distribuição dos docentes não é igualitária. 

O regime de trabalho dos docentes também não é único, sendo dividido

entre docentes com jornada de trabalho de 20 horas, 40 horas sem dedicação

exclusiva e 40 horas com dedicação exclusiva. Os dois primeiros regimes não

implica em proibição de exercício de outras atividades remuneradas por parte

do  servidor,  enquanto  no regime de 40 horas  com dedicação exclusiva  há

impedimento  do  exercício  de  outras  atividades  remuneradas,  pública  ou

privada,  exceto  as  atividades  previstas  em  Lei.  Atualmente,  apenas  três

servidores  da  carreira  do  magistério  não  estão  no  regime  de  dedicação

exclusiva, QUADRO 6.

O requisito mínimo para ingresso na carreira EBTT é a graduação de

nível  superior,  contudo  o  IFSULDEMINAS  possui  corpo  docente  com

qualificações superiores às exigidas para o cargo, sendo que apenas 55 dos

servidores  docentes,  atualmente,  têm como titulação o  requisito  mínimo ou

especialização  lato  sensu.  Os  demais  têm  titulação  de  mestre  (250

professores) ou doutor (221 professores).

Quadro 6 – Distribuição dos Servidores da Carreira do Magistério por Titulação,
Regime de Trabalho e Campus de Lotação.

Campus

Titulação e Regime de Trabalho

Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total

20h 40h DE 20h 40h DE 20h 40h DE 20h 40h DE 20h 40h DE



Inconfidentes 0 0 1 0 0 8 0 0 45 0 0 44 0 0 98

Machado 0 0 2 0 0 4 0 0 42 0 1 42 0 1 90

Muzambinho 0 0 3 0 0 8 0 0 53 0 0 57 0 0 121

Passos 0 0 2 0 0 13 0 0 30 0 0 15 0 0 60

Poços de
Caldas

0 0 1 0 1 4 0 0 30 0 0 24 0 1 59

Pouso Alegre 0 1 1 0 0 4 0 0 27 0 0 27 0 1 59

Carmo de
Minas

0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 3 0 0 14

Três Corações 0 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 8 0 0 25

Total 0 1 10 0 1 46 0 0 250 0 1 220 0 3 526



Fonte:  SUAP/DGP

8.3.2. Procedimento para substituição dos professores do quadro

A substituição eventual de docentes efetivos, em alguns momentos é

necessária, tendo em vista que o titular pode se ausentar das suas funções por

diversos motivos, como por exemplo, licença para qualificação, para tratamento

de  saúde  acima  de  60  dias,  gestante,  para  atividade  política,  cessões  de

servidores em cargos comissionados em outros órgãos e substitutos de cargos

de direção (CD2 e CD1) da instituição.

A substituição dos professores do quadro encontra amparo legal na lei

nº  8.745,  de  9 de dezembro de 1993,  que dispõe sobre a contratação por

tempo  determinado  para  atender  à  necessidade  temporária  de  excepcional

interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. O

Art. 2º da referida lei assim preceitua:

Considera-se  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público:
IV - admissão de professor substituto e professor visitante; 
V - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

Destaca-se também as seguintes legislações pertinentes a esse tipo de

contratação:  Lei  Federal  nº.  8.112/1990,  Decreto  Federal  nº  94.664/1987,

Decreto  Federal  nº  6.944/2009,  Decreto  Federal  nº  7.312/2010,  Decreto

Federal nº 7.485/2011.

O Regime de Trabalho estabelecido para os professores substitutos no

IFSULDEMINAS é de 40 horas semanais. De acordo com a legislação vigente,



o número de professores substitutos não pode ultrapassar 20% do número de

professores  do  quadro  efetivo,  regra  devidamente  observada  por  esta

Instituição.

O  professor  substituto  poderá  atuar  na  Instituição  até  o  término  da

condição que ocasionou o afastamento do professor efetivo, porém o contrato

de trabalho não pode ter  sua vigência  superior a 24 meses, incluindo suas

prorrogações, quando houver.

8.4. Carreira TAE

Como  mencionado  anteriormente,  o  quadro  de  servidores  do

IFSULDEMINAS  também  é  composto  por  servidores  da  carreira  Técnico

Administrativo em Educação,  que possuem a carreira estruturada pela Lei nº

11.091, de 12 de janeiro de 2005, atualizado pela Lei nº 12.772/2012, direitos e

deveres.

O Plano de Carreira dos servidores TAE (PCCTAE), é estruturado em

cinco níveis de classificação, cada nível com quatro classes de capacitação,

ademais, cada nível tem 16 pisos que representam a progressão do servidor

por mérito.

A organização dos níveis se dá por escolaridade, estando essa atrelada

ao cargo que o servidor ingressou na carreira, sendo assim os seguintes níveis:

nível A, para os cargos com escolaridade de alfabetizado e ensino fundamental

incompleto; nível B para os cargos com escolaridade de alfabetizado, ensino

fundamental incompleto e completo; nível C para os cargos com escolaridade

de ensino fundamental completo; nível D para os cargos com escolaridade de

ensino  médio  completo;  nível  E  para  cargos  com  escolaridade  de  ensino

superior completo.

Com  relação  às classes  de  capacitação,  o  servidor  ao  cumprir  o

interstício  de  efetivo  exercício  de  18  meses  pode  requerer  a  mudança  de

classe,  sendo  obrigatório  comprovar  a  conclusão  de  cursos  na  área  de

atuação,  com  carga  horária  mínima  de  20  horas.  O  total  de  horas  a  ser



cumprido a cada intervalo de 18 meses vai depender do nível do cargo que o

servidor ocupa e da classe de capacitação em que se encontra.

Com relação aos pisos, os servidores vão progredir na carreira a cada

intervalo  de  18  meses  de  efetivo  exercício,  sendo  necessário  ter  nota

satisfatória na avaliação de desempenho individual.

A Lei nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, criou através de seu Art. 22,

a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

administrativos  em Educação,  vinculada  ao  Ministério  da  Educação,  com a

finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do Plano de

Carreira.

O § 3º do art. 22 da Lei nº 11.091/2005 estabeleceu a obrigatoriedade

de  que  cada  Instituição  Federal  de  Ensino  tenha  Comissão  Interna  de

Supervisão  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-administrativos  em

Educação composta por servidores integrantes do Plano de Carreira, com a

finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no

âmbito  da  respectiva  Instituição  Federal  de  Ensino  e  propor  à  Comissão

Nacional de Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento.  

A Portaria nº. 2.519, de 15 de julho de 2005, alterada pela Portaria nº.

2.562, de 22 de julho de 2005, instituiu a Comissão Interna de Supervisão do

Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico  Administrativos  em  Educação  e

estabeleceu suas diretrizes gerais.

No IFSULDEMINAS existe a Comissão Interna de Supervisão do Plano

de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - CIS, formada

por comissões locais nos campi e reitoria por meio de eleição e pela Comissão

Institucional formada pelos representantes das comissões.

A Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira  dos Cargos

Técnico-administrativos  em  Educação  do  IFSULDEMINAS  foi  criada  pela

Resolução nº  027/2011 do Conselho Superior  desta  Instituição e  tem seus

fundamentos legais  e  objetivos  em conformidade  com a legislação vigente.

Atualmente  após  alguns  ajustes,  a  regulamentação  está  disposta  pela



Resolução  CONSUP  de  n°  015/2017,  que  dispõe  sobre  a  aprovação  do

Regimento Interno da Comissão Interna de Supervisão - CIS.

De acordo com a Lei nº 8.112/90, os servidores técnico-administrativos

devem cumprir jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes

aos respectivos cargos, sendo que deve ser respeitada a duração máxima do

trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de

seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

Entretanto,  a  referida  regra  não  se  aplica  à  duração  de  trabalho  de

alguns  cargos  que  possuem  o  regime  de  trabalho  estabelecida  em  leis

especiais, acordos, legislações ou convenção coletiva de trabalho, como é o

caso dos Jornalistas (25 horas), Médico-Área (20 horas) e Médico Veterinário-

Área (20 horas).

8.4.1. Servidores da Carreira TAE no IFSULDEMINAS

O IFSULDEMINAS possui 547 servidores técnico-administrativos (dados

referentes  a  dezembro  de  2017),  que  estão  lotados  nos  8  (oito)  campi  da

Instituição e Reitoria. A distribuição não é igualitária entre os  campi, pois da

mesma forma que ocorre com os docentes da carreira EBTT, é respeitado o

tamanho e necessidade de cada Campus. 

O Quadro 7 apresenta a distribuição dos servidores da carreira TAE por

Campus de lotação, nível de cargo que ocupa (E, D e C) e a qualificação que

apresentam atualmente.

Quadro 7 – Distribuição dos Servidores da Carreira do Magistério por Titulação, Regime de
Trabalho e Campus de Lotação.

Campus Titulação dos servidores da Carreira TAE por Nível de Classificação



Nível E Nível D Nível C

Total

a b c d e a b c d e a b c d e

Inconfidentes 0 1 17 7 0 3 7 31 10 1 8 4 8 0 0 97

Machado 0 1 11 13 0 5 5 25 14 0 16 7 8 0 0 105

Muzambinho 0 3 18 8 0 3 11 15 7 0 13 8 14 3 0 103

Passos 0 0 12 5 1 2 6 9 0 0 1 0 4 2 0 42

Poços de
Caldas

0 0 9 4 1 3 11 6 1 0 2 3 2 0 0 42

Pouso Alegre 0 1 9 5 0 3 6 7 3 0 1 3 4 0 0 42

Carmo de
Minas

0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 11



Três Corações 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 13

Reitoria 0 7 24 17 0 7 13 15 9 0 3 1 3 0 0 99

Total 0 13 101 65 4 26 60 113 44 1 47 30 44 5 1 554

Legenda: a – ensino médio ou fundamental; b – ensino superior; c – especialização; d – mestrado; e – doutorado.

Fonte: SUAP/DGP

De uma forma geral,  os servidores  do IFSULDEMINAS possuem um

nível de escolaridade acima da habilitação mínima para o exercício do cargo.

Quanto à titulação, cerca de 19% (103) técnico-administrativos são graduados,

47% (260) são especialistas 21% (114) são mestres e 1% (4) são doutores.

Embora  ainda  não  haja  uma  política  de  capacitação  e  treinamento

formalmente  instituída,  há  programas  e  ações  voltadas  para  esse  fim  no

IFSULDEMINAS, que estimulam e apoiam o desenvolvimento dos servidores.

a) Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ) -  aprovado e regulamentado

pela Resolução do Conselho Superior nº 073 de 15 de dezembro de 2016, o

PIQ tem como principal objetivo fomentar e incentivar a qualificação de seus

servidores através de auxílio financeiro em todos os níveis de formação, desde

o ensino médio até a pós-graduação. A seleção e a concessão ocorrem através

de edital, em que os servidores podem concorrer aos auxílios.

b)  Afastamento  Pleno  -  outra  ação  desenvolvida  pelo  IFSULDEMINAS é  a

regulamentação dos afastamentos plenos para cursos Stricto Sensu (Art.96-A



da Lei 8.112-90 e capítulo IX da Lei 12.772/2012), dada por meio da Resolução

080/2015  para  técnicos-administrativos  e  pela  Resolução  068/2016 para  os

docentes. A regulamentação se torna importante, pois incentiva e possibilita

que os servidores busquem a qualificação em nível de mestrado, doutorado e

até mesmo pós-doutorado.

c) Concessão de horas - para que os servidores possam se qualificar sem que

se afastem de maneira integral  do local  de trabalho foi  criada a Resolução

080/2015, que regulamenta a Concessão de horas aos técnicos-administrativos

estudantes, permitindo que seja dedicada até 20% da carga horária semanal

para os estudos.

d) Cursos de Capacitação - O IFSULDEMINAS, através da Coordenação de

Desenvolvimento  de  Pessoal,  possui  parceria  com  a  ENAP,  oferecendo

diversos cursos através do programa “ENAP em Rede”, em que são ofertados

cursos não só para servidores do IFSULDEMINAS, como para servidores de

outros órgãos federais da região. Também há parcerias com outros órgãos e

instituições,  para  suprir  demandas  específicas,  como  por  exemplo  com  o

SENAC,  onde  foram  ofertados  diversos  cursos  voltados  para  o

desenvolvimento de habilidades gerenciais para a equipe de gestão.

8.5. Bolsista com atuação na Educação à Distância

Para  a  atuação  em  projetos  especiais  na  modalidade  Educação  à

Distância,  o  IFSULDEMINAS realiza  contratação de colaboradores bolsistas

que  podem  desempenhar  funções  de  docência,  tutoria,  coordenação,

tecnologia  de  informação  e  comunicação  (TIC),  apoio  administrativo  e

financeiro e, ainda, outras funções nas equipes multidisciplinares dos cursos

ofertados,  tais  como,  pedagogo,  revisor  de  texto,  operador  e  editor  de

audiovisual, designer gráfico e designer instrucional.

A contratação dos referidos profissionais colaboradores está amparada

na legislação vigente e nas resoluções internas do IFSULDEMINAS e se dá em

regime de bolsas de incentivo, sem geração de vínculo empregatício com a

instituição, por tempo determinado e através de edital público de seleção.



a) Programas de fomento externo

O IFSULDEMINAS oferta cursos na modalidade EaD via financiamento

externo a partir de dois grandes programas nacionais, a Rede e-Tec Brasil e a

Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A Rede e-Tec Brasil  está embasada na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação  Nacional  (LDB)  nº  9.394/96,  muito  especialmente  no  tocante  à

Educação Profissional e Tecnológica. O programa foi criado originalmente pelo

Decreto nº 6.301/2007 e recebeu o nome de Sistema Escola Técnica Aberta do

Brasil. Entretanto, a partir do Decreto n° 7.589, de 26 de outubro de 2011, sua

nomenclatura foi alterada e passou a ser conhecida como Rede e-Tec Brasil,

sendo  sua  finalidade  o  desenvolvimento  da  Educação  Profissional  e

Tecnológica  na  modalidade  de  Educação  a  Distância  (EaD),  sobretudo  no

atendimento ao Plano de Desenvolvimento da Educação no que se refere à

política  de  expansão  da  educação  profissionalizante  do  Ministério  da

Educação.  Neste  contexto,  a  oferta  de  cursos pela  Rede e-Tec Brasil  está

circunscrita  no  nível  técnico,  tanto  concomitante  quanto  subsequente,  e

também nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs).

A contratação de bolsista para atuação na Rede e-Tec Brasil obedece as

determinações do artigo 9º da Lei  12.513 de 2011, que Institui  o Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); da Resolução

FNDE CD 04 16/03/2012,  que estabelece critérios  e  procedimentos  para  a

descentralização de créditos orçamentários às instituições da rede federal de

educação  profissional,  científica  e  tecnológica  visando  a  oferta  de  bolsas-

formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego – Pronatec; a Portaria MEC 817 de 2015, que dispõe sobre a oferta

da Bolsa-Formação no âmbito  do Programa Nacional  de Acesso ao Ensino

Técnico  e  Emprego,  a  Instrução  Normativa  PROEN/IFSULDEMINAS 02  de

2017, que dispõe sobre a regulamentação da Rede e-Tec Brasil e sua oferta

por meio da Bolsa Formação no âmbito do IFSULDEMINAS; e o Manual de

Gestão da Rede e-Tec Brasil  e Profuncionário,  publicado em 5 de maio de

2016



Já o programa conhecido como UAB – Universidade Aberta do Brasil, foi

instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, tendo como objetivo a

expansão e a interiorização da oferta  de cursos e programas de educação

superior a partir das possibilidades da modalidade Educação à Distância. Neste

propósito,  a  UAB  fomenta  a  modalidade  de  educação  a  distância  em

instituições públicas de ensino superior. Sua meta prioritária é a contribuição

para  a  Política  Nacional  de  Formação  de  Professores  do  Ministério  da

Educação, sendo que, para tanto, o sistema UAB dá prioridade à oferta de

vagas voltadas para a formação inicial de professores da educação básica, ou

seja, cursos superiores de Licenciatura.

A contratação de bolsistas para atuação no Sistema Universidade Aberta

do Brasil obedece às determinações da Lei a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de

1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública

Federal; da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão

de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação

inicial e continuada de professores para a educação básica; da Lei nº 11.502,

de  11  de  julho  de  2007,  que  modifica  as  competências  e  a  estrutura

organizacional da fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior - CAPES, de que trata a Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e

altera as Leis nos 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 11.273, de 6 de fevereiro

de  2006,  que  autoriza  a  concessão  de  bolsas  de  estudo  e  de  pesquisa  a

participantes de programas de formação inicial  e continuada de professores

para a educação básica; da Portaria Capes nº 183, de 21 de outubro de 2016,

que regulamenta  as  diretrizes  para  concessão e  pagamento  de bolsas aos

participantes da preparação e execução dos cursos e programas de formação

superior,  inicial  e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do

Brasil (UAB); e na Instrução Normativa Capes nº 2, de 19 de abril de 2017, que

estabelece procedimentos de pagamento e parâmetros atinentes à concessão

das  bolsas  UAB  regulamentadas  pela  Portaria  CAPES  nº  183,  de  21  de

outubro de 2016, e pela Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017.

b) Programas de fomento interno



Os cursos na modalidade EaD ofertados pelo IFSULDEMINAS através

de  esforço  próprio,  ou  seja,  sem  fomento  externo,  fazem  contratação  de

profissionais  bolsistas  através  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  (PIBO),

instituído pela Resolução CONSUP XX de 2018 e que se constitui de um fundo

para  a  concessão  de  Bolsas  aprovado  pelo  Colégio  de  Dirigentes,  sob

administração das pró-reitorias e dos campi.

A  exemplo  do  que  ocorre  nos  cursos  fomentados,  a  contratação  de

bolsistas nos programas sem fomento externo, ocorre através de edital público

de seleção.

8.5.1. Perfil do profissional bolsista EAD

Os  profissionais  bolsistas  de  EaD,  conforme  item  8.1.4  deste

documento,  são  contratados  a  partir  de  processos  seletivos  instituídos  por

editais públicos. Os editais de seleção dos bolsistas devem trazer os requisitos

mínimos para ingresso em cada uma das funções pretendidas, bem como um

regime de pontuação com critérios que visem delinear o perfil mais adequado

para exercício das funções inerentes ao trabalho educativo em EaD.

8.5.2. Docente

O profissional Docente deve ser licenciado (com exceção dos casos em

que  este  requisito  não  tenha  possibilidade  de  ser  atendido),  deve  ter

experiência  mínima  de  1  (um)  ano  de  docência  na  educação  regular  e,

preferencialmente, ter experiência em projetos de Educação à Distância, nas

mais diversas funções, tais como tutoria e equipe multidisciplinar. Os

processos seletivos devem se estabelecer de modo a selecionar o profissional

mais qualificado possível, tendo como parâmetros sua titulação acadêmica na

área  de  educação,  especialmente  na  EaD,  e  a  experiência  profissional

pregressa.

8.5.3. Tutores



O  trabalho  de  Tutoria  em  EaD  é  entendido  como  fundamental  no

processo de ensino-aprendizagem desta modalidade educacional, portanto, o

profissional  que  desenvolverá  este  trabalho  deve  estar  capacitado  para  a

função, sendo que os processos seletivos para sua contratação no âmbito do

IFSULDEMINAS devem prestigiar, a partir  de atribuição de pontuação, tanto

sua experiência pregressa em tutoria quanto sua qualificação profissional, que

deverá ser aferida pela apresentação de certificados de cursos de qualificação

com carga horária superior a 20 horas.

8.5.4. Equipe multidisciplinar e equipes de apoio

As funções exercidas pelas equipes multidisciplinares e pelas equipes

de apoio são diversificadas. No caso do trabalho em equipe multidisciplinar, a

experiência  profissional  voltada  para  o  trabalho  educativo  deverá  ser

valorizada. Neste aspecto, profissionais de design, tecnologia de informação e

demais funções, que apresentem experiência profissional pregressa em que

sua atuação na área específica tenha vínculo com a área da educação deverão

ser prestigiados nos editais de seleção

No  caso  das  equipes  de  apoio,  assim  como  nas  equipes

multidisciplinares, o perfil profissional é variável de acordo com a função a ser

exercida. Entretanto, a experiência profissional e formação superior na área de

atuação devem ser prestigiadas, bem como a familiaridade do profissional com

o  serviço  público  e  seu  acesso  a  sistemas  gerenciais  específicos  da

administração pública.

8.6 Plano de expansão do quadro de pessoal

O decreto nº 7.312, de 22 de setembro de 2010, dispõe sobre o banco

de  professor-equivalente  de  educação  básica,  técnica  e  tecnológica,  dos

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vinculados ao Ministério

da Educação, alterado posteriormente pelo decreto nº 8.259, de 29 de maio de

2014.



O  banco  de  professor-equivalente  é  constituído  pela  soma  dos

Professores  do  Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico  e  dos

Professores Titulares-Livres do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que

trata a Lei  no 12.772,  de  28 de dezembro de 2012,  efetivos,  substitutos  e

visitantes,  expressa  na  unidade  professor-equivalente.

 O IFSULDEMINAS atualmente possui o seguinte quantitativo de cargos,

conforme quadros relativos ao banco equivalente institucional:

Cargos Ocupados e Vagos da Carreira EBTT – Dezembro/2017

Item Cargos Ocupados Vagos Total

1 Prof Ens Básico Téc Tecnológico 529 7 536

Fonte: DGP 

Cargos Ocupados e Vagos da Carreira TAE Nível E – Dezembro/2017

Item Classe “e” Ocupados Vagos Total

1 Administrador 18 1 19



2 Analista de Tec Informação 15 15

3 Arquiteto e Urbanista 2 2

4 Arquivista 1 1

5 Assistente Social 10 10

6 Auditor 3 3

7 Bibliotecário-Documentalista 16 16

8 Contador 16 16

9 Enfermeiro-área 5 5



10 Eng de Segurança Trabalho 1 1

11 Engenheiro-área 6 1 7

12 Economista 1 1

13 Jornalista 8 1 9

14 Médico 2 2

15 Médico Veterinário 4 4

16 Nutricionista 4 4

17 Pedagogo-área 17 17



18 Psicólogo-área 8 8

19 Programador Visual 4 4

20 Odontólogo 2 2

21 Revisor de texto 1 1

22 Relações Públicas 2 2

23 Secretário Executivo 3 3

24 Tecnólogo-formação 3 3

25 Téc em Assuntos Educacionais 31 31



TOTAIS 183 3 186

Fonte: DGP 

Cargos Ocupados e Vagos da Carreira TAE Nível D – Dezembro/2017

Item Cargo Ocupados Vagos Total

1 Assistente em Administração 128 128

2 Mestre de Edif e Infraestrutura 2 2

3 Desenhista Técnico Especializado 0 1 1

4 Revisor de Texto Braille 1 2 3

5 Técnico em Agropecuária 27 3 30



6 Tec, Alimentos e laticínios 6 6

7 Técnico em Contabilidade 6 6

8 Téc Tecnologia da informação 23 8 31

9 Técnico de Laboratório-área 27 1 28

10 Técnico de Eletrônica 1 1

11 Técnico de Enfermagem 1 1

12 Técnico de arquivo 2 2

13 Técnico em Audiovisual 2 2



14 Técnico de Segurança do Trabalho 1 1

15 Técnico em secretariado 1 1

16 Tradutor Intérprete de Sinais 7 7

17 Vigilante ** 9 9

TOTAIS 244 15 259

Legenda: ** Cargos extintos

Fonte: DGP 

Cargos Ocupados e Vagos da Carreira TAE Nível C – Dezembro/2017

Item Cargo Ocupados Vagos Total



1 Assistente de Alunos 28 28

2 Assistente de laboratório 4 1 5

3 Auxiliar em Administração 18 3 21

4 Auxiliar em Assuntos Educacionais 3 2 5

5 Auxiliar de Biblioteca 13 1 14

6 Auxiliar de Enfermagem ** 3 3

7 Aux. Vet e Zootecnia 1 1 2

8 Cozinheiro ** 5 5



9 Mecânico ** 1 1

10 Motorista ** 4 4

11 Op Central Hidrelétrica 1 1

12 Op de Máquinas Agrícolas 7 7

13 Op. Est Tratamento Água esgoto 1 1

14 Operador de Caldeira 1 1

15 Operador Maq. Copiadora ** 1 1

16 Porteiro ** 1 1



17 Telefonista ** 2 2

TOTAIS 94 8 102

Legenda: ** Cargos extintos

Fonte: DGP

Fatores alheios ao controle da gestão fazem com que as vagas para

provimento surjam em diversos momentos, sem que seja possível um controle

preciso,  sendo  isso  possível  em  decorrência  de  vacância,  exoneração,

redistribuição,  aposentadoria,  falecimento  ou  quando  são  repassadas  pela

SETEC por portaria publicada no DOU.

A partir  da  publicação  da  Portaria  Interministerial  nº  109  de abril  de

2017,  mesmo  com  saldo  no  banco  equivalente  e  saldo  no  QRSTAE,  é

necessário  a  programação  do  provimento  através  de  planilha  anual  a  ser

encaminhada ao Ministério do Planejamento para liberação orçamentária do

provimento.

Com o surgimento  de vagas,  a  recomposição do  quadro  poderá  ser

realizada por  meio  de  redistribuição,  aproveitamento  da  lista  de  candidatos

classificados  em  concurso  público  vigente,  desde  que  haja  planejamento,

previsão e disponibilidade orçamentária para o ato. Na ausência de concurso

vigente, poderá ser realizado concurso público para o provimento das vagas.

Além disso, o IFSULDEMINAS trabalha com a política da remoção interna, com

o lançamento de editais para novas vagas ou que venham a vagar.



Quanto  à  expansão  do  quadro,  deve  ser  observado  as  disposições

previstas  na  Portaria  nº  246,  de  15  de  abril  de  2016/MEC  e  Portaria

Interministerial nº 109 de abril de 2017.

8.6.1. Dimensionamento de expansão conforme portaria nº 246, de 15 de

abril de 2016/MEC e Portaria interministerial nº 109, de abril de 2017.

Com o advento da portaria nº 246, de 15 de abril  de 2016/MEC e da

Portaria Interministerial nº 109, de abril  de 2017, as Instituições Federais de

Ensino deverão observar as referidas regras para a organização administrativa

e planejamento de ações de expansão.

a) Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016/MEC

A portaria nº 246, de 15 de abril  de 2016, dispõe sobre a criação do

modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções

gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação,

Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica.

Por meio desta portaria, institui-se um modelo de dimensionamento de

cargos efetivos, Cargos de Direção - CD, Funções Gratificadas - FG e Funções

Comissionadas de Coordenação de Cursos -  FCC, no âmbito  dos Institutos

Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  dos  Centros  Federais  de

Educação Tecnológica.

O modelo de dimensionamento é definido  conforme a composição das

unidades, e considera o tipo de unidade e o quantitativo de cargos de docentes

e  técnico-administrativos  em educação. Tais  definições  estão  presentes  no

anexo  I  da  referida  portaria,  o  qual apresenta classificação  para  a  Rede

Federal.

 De acordo com a referida definição  o IFSULDEMINAS é  classificado

como Reitoria de 01 a 09 campi, conforme anexo I, Portaria nº 246/2016.



A  partir  da  classificação  da  Rede  Federal  por  tipos  de  unidade  a

distribuição dos cargos e funções que compõem o modelo de dimensionamento

obedecerá aos seguintes critérios:

Composição do modelo de dimensionamento de cargos e funções da Rede Federal de Ensino

Tipologia TAE
C

TAE
D

TAE
E

EBTT CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2

Reitorias de 01 a 09 campi 0 80 80 0 1 5 8 8 18 2

Reitorias de 10 a 16 campi 0 90 90 0 1 5 11 10 18 2

Reitoria de 17 a 24 campi 0 100 100 0 1 5 14 13 18 2

Reitoria de 25 ou mais campi 0 120 120 0 1 5 17 16 18 2

Direção Geral do CEFET MG 0 50 50 0 0 1 4 17 18 2



Direção Geral do CEFET RJ 0 50 50 0 0 1 5 9 18 2

IF Campus - 350 35 95 70 350 0 1 5 10 10 20

IF Campus - 250 25 73 52 250 0 1 4 9 10 18

IF Campus - 150 14 51 35 150 0 1 4 8 9 16

IF Campus - 150 Agrícola 14 51 35 150 0 1 4 8 9 16

IF Campus - 120/90 Agrícola 14 46 30 120 0 1 2 4 8 8

IF Campus - 90/70 Agrícola 12 30 28 90 0 1 2 4 4 8

IF Campus - 70/60 Agrícola 11 26 23 70 0 1 0 2 4 8



IF Campus - 90/60 10 29 24 90 0 1 2 4 4 8

IF Campus - 70/45 8 22 15 70 0 1 0 2 4 8

IF Campus Avançado - 40/26 6 10 10 40 0 0 1 1 0 2

IF Campus Avançado - 20/13 3 5 5 20 0 0 1 1 0 2

IF Polo de Inovação 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

CEFET - SEDE 35 95 70 350 0 0 1 7 9 14

CEFET - UNED 8 22 15 70 0 0 1 2 4 8

Fonte: Anexo III, Portaria nº 246/2016.



Além disso,  de  acordo  com o art.3º  inc.II  da  Portaria  nº  246/2016  a

distribuição  de  cargos  e  funções será  escalonada,  de  acordo  com  o

cumprimento das metas pactuadas entre o MEC e a respectiva Instituição. 

A PN nº 246/2016 art. 3º inciso II enumera as metas que deverão ser

cumpridas, assim definindo:

1.A atualização do quadro de cargos integrantes do Plano de Carreira

dos  Cargos  Técnico-Administrativos  em Educação,  nos  termos  do

Decreto nº 7.311, de 22 de setembro de 2010;

2.A atualização do Banco de Professor-Equivalente  dos cargos da

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos

termos dos Decretos nº 8.259 e no 8.260, ambos de 29 de maio de

2014;

3.A existência de ateste orçamentário do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão - MP;

4.Planejamento de utilização dos cargos e funções em consonância

com o Plano de Desenvolvimento Institucional  -  PDI,  com vistas a

garantir os percentuais previstos no art. 8º da Lei nº 11.892, de 2008,

a relação aluno por professor, nos termos da Lei nº 13.005, de 2014,

e outros indicadores de gestão pactuados com o MEC;

5.Indicação  de  número  de  cargos  efetivos,  CD,  FG  e  FCC

necessários à consolidação da unidade, informando o semestre de

previsão de provimento (primeiro ou segundo do respectivo exercício)

e  área  de  atuação  de  cada  cargo  efetivo;  e

6.Indisponibilidade de infraestrutura física compatível com os cursos a

serem ofertados.

No que tange a organização interna da Instituição na distribuição dos

Cargos  de  Direção  e  Função  Gratificada  existe  um poder  discricionário  da



gestão da unidade, contudo deverá ser em consonância com o organograma

institucional  aprovado  pelo  Conselho  Superior,  ou  órgão  equivalente,

respeitado  o  quantitativo  geral  existente  na  instituição,  em  observância  ao

disposto no art. 6 da PN nº 246/2016.

A PN nº 246/2016 no art. 7º também traz orientações para o ajustamento

da Instituição às diretrizes legais desta, informando:

A instituição que, na data de publicação desta Portaria,  tenha seu

dimensionamento de cargos e funções definidas por ato do Conselho

Superior, ou órgão equivalente, em desacordo com o disposto, terá o

prazo de 1 (um) ano para se ajustar ao modelo estabelecido nesta

Portaria.

No mesmo sentido o MEC informa que poderá incrementar o quantitativo

de cargos e funções, conforme art. 8º:

A  qualquer  tempo,  o  MEC  poderá  incrementar  o  quantitativo  de

cargos e funções previstos nos tipos de unidade, conforme regras e

critérios específicos, desde que haja disponibilidade de expansão de

cargos e funções.

Na  criação  de  novas  unidades,  as  disposições  da  PN  nº  246/2016

também deverão ser observadas, consoante disposto no art. 9º:



Fica  estabelecido  que,  no  ato  administrativo  de  autorização  de

funcionamento de novas unidades, deverá constar a informação do

respectivo  tipo  de  unidade,  em  consonância  com  o  Modelo

estabelecido nesta Portaria.

De  acordo  com  anexo  IV  da  Portaria  246/2016, as  unidades  que

compõem IFSULDEMINAS possuem as seguintes classificações:

Unidades, existência e Tipo de Unidade

UF Sigla Unidade Existência Tipologia

MG IFSULDEMINAS Campus Avançado Carmo de Minas Expansão 2013/2014 IF Campus Avançado 
20/13

MG IFSULDEMINAS Campus Avançado Três Corações Expansão 2013/2014 IF Campus Avançado 
20/13

MG IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes Pré-expansão IF Campus - 120/90 
Agrícola



MG IFSULDEMINAS Campus Machado Pré-expansão IF Campus - 150 
Agrícola

MG IFSULDEMINAS Campus Muzambinho Pré-expansão IF Campus - 150 
Agrícola

MG IFSULDEMINAS Campus Passos Expansão 2011/2012 IF Campus - 70/45

MG IFSULDEMINAS Campus Poços de Caldas Expansão 2003/2010 IF Campus - 70/45

MG IFSULDEMINAS Campus Pouso Alegre Expansão 2011/2012 IF Campus - 70/45

MG IFSULDEMINAS Reitoria do Instituto Federal do Sul 
de Minas Gerais

Reitoria/Direção Reitoria de 01 a 09 
campi

Fonte:  Anexo  VI,  Portaria  Normativa  246/2016

Por  fim,  para  adequação  às  disposições  previstas  na  PN  246/2016,

assim preceitua o art. 11:



Para  a  adequação  do  modelo  de  dimensionamento  previsto  nesta

Portaria,  caso sejam identificados excedentes de cargos e funções

nas  instituições,  o  MEC  publicará  portaria  promovendo  o  devido

ajuste.

b) Portaria interministerial nº 109, de abril de 2017

A  Portaria  Interministerial  nº  109,  de  abril  de  2017,  implementou

mudanças significativas para provimento dos cargos vagos, ao determinar que

as Instituições Federais de Ensino, anualmente procedam com a estimativa do

aumento do orçamento relativo a pessoal. O art. 1º da PN nº 109/2017 assim

define:

Art. 1º Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem adotados

pelas Instituições Federais de Ensino e pelo Ministério da Educação -

MEC  para  encaminhamento  das  estimativas  de  acréscimo  ao

orçamento  de  pessoal  relativas  ao  exercício  subsequente,  visando

sua inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes

a:

I  -  bancos  de  professor-equivalente;

II  -  quadros de referência de servidores técnico-administrativos em

educação;  e

III  -  quadro  de  pessoal  de  instituições  de  ensino  subordinadas

diretamente ao Ministério da Educação.



A PN nº 109/2017 estabelece o procedimento e prazo a ser adotado por

cada Instituição, definindo:

Art.  2º  As Instituições Federais  de Ensino deverão encaminhar ao

MEC, até o dia 30 de abril de cada ano, as seguintes informações:

I - com vistas ao provimento de cargos autorizados nos bancos de

professor-equivalente  e  nos  quadros  de  referência  de  servidores

técnico-administrativos em educação:

a)  o  quantitativo  de  cargos  ocupados  de  professores  efetivos,

substitutos e visitantes,  e  do plano de carreira  dos cargos técnico

administrativos em educação nos níveis de classificação C, D e E

existentes na Instituição;

b) o quantitativo de vagas para os cargos de professores efetivos e do

plano  de  carreira  dos  cargos  técnico-administrativos  em educação

nos  níveis  de  classificação  C,  D  e  E  previstos  nos  editais  dos

concursos  publicados,  realizados,  homologados  sem provimento  e

aguardando publicação, com respectivos números e datas; e

c)  o  quantitativo  de  cargos  vagos  de  professores  e  do  plano  de

carreira dos cargos técnico-administrativos em educação nos níveis

de  classificação  C,  D  e  E,  a  serem  providos  no  exercício

subsequente;

II - com vistas à ampliação dos bancos de professor-equivalente, dos

quadros  de  referência  de  servidores  técnico-administrativos  em

educação  e  do  quadro  de  pessoal  de  instituições  subordinadas

diretamente ao Ministério da Educação:

a) o quantitativo de cargos de professores e do plano de carreira dos

cargos técnico-administrativos em educação pretendidos;

b) a identificação individualizada do mês previsto para provimento; e

c) justificativas para a ampliação.

Art. 3º As informações previstas no art. 2º serão encaminhadas pelo

MEC,  de  forma  consolidada,  ao  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, por Instituição, até 31 de maio de cada

ano, na forma dos Anexos I e II.

Parágrafo único. Além das informações de que trata o caput, o MEC

deverá encaminhar:



I - justificativa para a ampliação do banco de professor equivalente e

do  quadro  de  referência  de  servidores  técnico-administrativos  em

educação, níveis de classificação C, D e E;

II - justificativas para reposição ou ampliação do quadro de pessoal

das  instituições  federais  de  ensino  subordinadas  diretamente  ao

MEC;

III -quantitativo de cursos novos e em andamento que dependem de

ampliação  do  quantitativo  de  cargos  de  professor  e  técnico-

administrativo  em  educação,  e  o  quantitativo  de  matrículas

projetadas;

IV  -  descrição  da  metodologia  utilizada  para  a  definição  dos

quantitativos de cargos propostos, quando tratar-se de ampliação dos

quadros de pessoal; e

V - documentação de que trata o art. 4º do Decreto nº 6.944, de 21 de

agosto de 2009.

Art.  4º  O  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão

analisará  as  informações de  que  trata  o  art.  3º,  relacionadas  aos

provimentos de cargos de docentes e do plano de carreira dos cargos

técnico-administrativos em educação, a serem incluídas no Projeto de

Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente.

§  1º  O  provimento  dos  cargos  de  que  trata  o  caput  deverá  ser

efetivado pelas Instituições Federais de Ensino até 31 de dezembro

do exercício subsequente.

§ 2º Os cargos previstos no caput que não forem providos até 31 de

dezembro do exercício subsequente deverão constar das informações

previstas no art. 3º desta Portaria para o próximo exercício.

§ 3º Serão considerados nulos de pleno direito os atos referentes às

despesas de pessoal e encargos sociais que forem autorizados sem a

observância do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4

de maio de 2000, e nos Decretos nº 7.232, de 19 de julho de 2010; nº

7.311, de 22 de setembro de 2010; nº 7.312, de 22 de setembro de

2010; nº 7.485, de 18 de maio de 2011; e nº 8.260, de 29 de maio de

2014.

Art.  5º  O  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,

após análise das informações previstas no art. 3º, definirá:

I - em ato conjunto com o MEC, o quantitativo de vagas destinadas à

ampliação  dos  bancos de professor-equivalente  e  dos  quadros  de

referência de servidores técnico-administrativos em educação, níveis

de classificação C, D e E; e



II - em ato próprio, o quantitativo de vagas a serem autorizadas para a

realização de concursos públicos destinadas às instituições federais

de ensino subordinadas diretamente ao MEC.

Art.  6º  O  descumprimento  dos  prazos  previstos  nesta  Portaria

impossibilita  a  inclusão  no  projeto  de  lei  orçamentária  anual  das

demandas previstas no art. 3º, aplicando-se o disposto no § 3º do art.

4º.

Art.  7º  Considerando  os  aspectos  de  relevância  e  urgência,  os

Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e

da  Educação  poderão,  excepcionalmente,  analisar  e  autorizar

demandas  que  não  se  enquadrem  nos  prazos  previstos  nesta

Portaria.

Art. 8º Excepcionalmente em 2017, as Instituições Federais de Ensino

deverão encaminhar ao MEC, até o dia 26 de maio, as informações

de que trata o art. 2º desta Portaria.

Art.  9º  Os  cargos  vagos  existentes  nos  bancos  e  quadros  de

referência das Instituições na data de publicação desta Portaria e que

não forem providos até 31 de dezembro de 2017, deverão constar

das informações previstas no art.  3º desta Portaria para o próximo

exercício.

8.7. Descrição dos eixos de ensino dos campi.

Conforme disposto no item 8.6, para expansão do quadro devem ser

observadas  as  regras  determinadas  pela  Portaria  246/2016  e  Portaria  nº

109/2017. 

Deve  a  instituição  ao  apresentar  a  planilha  anual,  de  documentos

correlatos ao plano de expansão e dimensionamento, apresentar justificativa

para a ampliação do banco de professor equivalente e do quadro de referência

de servidores técnico-administrativos em educação, níveis de classificação C,

D e E.

Também  deve  apresentar  as  razões  pertinentes  para  reposição  ou

ampliação  do  quadro  de  pessoal,  e  o  quantitativo  de  cursos  novos  e  em

andamento  que  dependem  de  ampliação  do  quantitativo  de  cargos  de



professor e técnico-administrativo em educação, e o quantitativo de matrículas

projetadas.

Atualmente  o  IFSULDEMINAS  possui  os  seguintes  eixos  de  ensino,

informados de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Catálogo

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e Matriz CONIF, distribuindo sua

força  de  trabalho  no  desenvolvimento  de  atividades  atinentes  às seguintes

áreas  de  conhecimento:  

Campus Inconfidentes:  Ambiente  e  Saúde,  Desenvolvimento

Educacional  e  Social,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e

Comunicação,Infraestrutura, Produção  Alimentícia,  Recursos  Naturais,

Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer;

Campus Machado: Ambiente e Saúde, Desenvolvimento Educacional e

Social,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e  Comunicação,  Infraestrutura,

Produção Alimentícia, Recursos Naturais e Segurança;

Campus Muzambinho: Ambiente e Saúde Desenvolvimento Educacional

e  Social,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e  Comunicação,  Infraestrutura,

Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e

Lazer;

Campus Passos:  Ambiente  e Saúde,  Desenvolvimento Educacional  e

Social,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e  Comunicação,  Produção

Industrial,Produção Cultural e Design, Turismo, Hospitalidade e Lazer;

Campus Poços de Caldas:  Ambiente e Saúde,  Controle  e Processos

Industriais,  Desenvolvimento  Educacional  e  Social,  Gestão  e  Negócios,

Informação e Comunicação e Infraestrutura;

Campus Pouso Alegre: Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e

Negócios,  Informação  e  Comunicação,  Infraestrutura,  Produção  Industrial,

Recursos Naturais e Segurança;

Campus Carmo  de  Minas:  Ambiente  e  Saúde,  Desenvolvimento

Educacional  e  Social,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e  Comunicação,

Produção  Alimentícia  e  Segurança;

Campus Três  Corações:  Ambiente  e  Saúde,  Apoio  Educacional,



Controle  e  Processos  Industriais,  Gestão  e  Negócios,  Informação  e

Comunicação e Segurança.


