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MINIS'ltRIO DA EDUCAÇÃO
SI~CRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CII~NCIA E TECNOLOGIA I3AIANO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Rua do Rouxinol, 115 - Bairro Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-l3A
E-mail: dgp@ilbaiano.edu.br

Memorando Circular n." 004/2016IDGP/IFI3/\IANO
Salvador, II de março de 2016.

Ao Gabinete do Reitor
C/C: Gabinetes dos Campi, Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas, CODPE, NUING, CGE's,
PROI ....N, i\SCOM

Assunto: Encaminha fluxo de processo para sclcção dc Professores Substitutos no âmbito do 117
l3aiano.

Prczados(as) Scnhorcs(as),

Trata-se do encaminhamento do fluxo a ser seguido nos processos para selcção simpli íicada

dc Professor Substituto no âmbito do Ir Baiano, em virtude da necessidade de estabelecermos

procedimentos padronizados e voltados para a segurança das atividadcs executadas e, ainda,

visando maxirnizar a eficiência e eficácia nos rcssultados esperados.

Neste sentido, solicitamos o empenho de todos no sentido ele plancjar a açõcs a serem

dcsenvolvidas por cada agente, objetivando o cumprimento dos prazos ali estipulados.

À disposição para outros esclarecimentos pertinentes.

Atenciosamente,

o»:
ROSILENI( ALVI[S DA SILVA

Dirctora eleGestão de Pessoas
Portaria n? 345/2014
DOU N° 19/03/2014



FLUXOS DE PROCESSO PARA SELEÇÃO SIMPLlFICADA DE l'ROFESSOR

SUBSTITUTO NO ÂMBITO DO IF BAIANO

I. Diretor(a) Geral encaminha para o Gabinete da Reitoria, processo com objetivo de

sclccionar profCssor(es) substituto(s), devendo-se constar no mesmo:

a) Ofício apresentando o quantitativo de vagas pleiteadas e as áreas/disciplinas, bem assim

suas justificativas. observando-se a Normatização da Atividade Docente, os critérios

estabelecidos na lei n° R. 745/<)3 e demais questões específicas;

2. OCa) Diretor(a) Executivo encaminha, num prazo de até três dias úteis, o expediente para

análise da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN e, em seguida, para apreciação da Dirctoria de Gestão

de Pessoas - DGP, que emitirá parecer quanto à inexistência de óbice legal e disponibilidade de
vagas.

2.1 - À PROI~N. cabe conferir a demanda de carga horária docente e formação profissional

do docente a ser contratado. A PROI~N terá um prazo de até cinco dias úteis para

pron une lamento.

2.2 - A DGP terá um prazo de até cinco dias úteis para emissão de parecer.

3. A DGP devolve o processo para o Gabinete da Reitoria. OCA) Diretor(a) Executivo analisa

o processo e, não havendo qucstionarncntos, encaminha o processo para o Compus solicitante com
a autorização da sclccão.

4. OCa) Diretor(a) Geral designa Comissão responsável pela elaboração da minuta de Edital,

conforme os quantitativos c áreas autorizadas. retomando ao Gabinete da Reitoria para apreciação

da minuta pela Procuradoria Federal;

4.1 - OCa) Diretor(a) Geral ficará responsável pelo acompanhamento do certame. Para

tanto, constituirá Comissão específica, formada por três servidores(as) do próprio Compus:

indicará e/ou convidará servidores(as) para compor a banca dc avaliação didática e

curricular dos(as) candidatos(as). Esta banca deverá ser formada por três profissionais:

um(a) pcdagogota) c dois da área específica e/ou corrclata.

4.2 - A Comissão suprarncncionuda ficará responsável pela coordenação do processo,

destacando-se as seguintes fases:

a. elaborar cdital;

b. homologar as inscrições:

c. prestar inforrnaçõcs c/ou orientar aos candidatos, membros da banca de avaliação e ao(a)
Dirctorúr) Geral:



d. sortear os temas para avaliação didática:

c. publicar as informações do certame, a exemplo ele cditais, retificações, homologações e

convocações no site concursos.ifbaiano.edu.br;

r definir dias e horários de avaliação:

g. providenciar análises de recursos e reti licações:

h. Iormalizar c instruir o processo, apresentando o relatório para ota) Diretor(a) Geral sobre
o certame, inclusive com o resultado final:

i. [ormulizar c instruir o processo de Cratilicaçuo de Encargos de Cursos e Concursos _
CI~I:C.

5 - I\. Procuradoria Federal terá um prazo de até cinco dias úteis para emissão de parecer
jurídico.

6 - De posse do parecer juridico e atendidas as questões legais c administrativas, oCa) diretor(a)

geral ou seu(sua) substituto/a) legal encaminha para o Gabinete do Reitor, via c-mail, cópia do

processo instruído CO!11 os documentos referentes aos itens I a 6 constantes das solicitando a

publicação no DOU do cxtrato do edital aprovado, em formato cditávcl, no prazo de até tr-ês dias
úteis.

7. Após publicação do extraio do Edital (anexo 11) no DOU, oCa) servidor(a) responsável pela

publicação de Portaria deverá informar via c-rnail, a publicação do extraio do edita] para ora)

Dirctortu) Geral e Gabinete da Reitoria. Caberá ao Campus repassar o Edital para a I\.SCOM

providenci ar a publ iC,lÇUO e di vu Igação no si te do Inst ituto c demais meios de com un icação,

7.1 - I\.pós publicação do cdital no site concursos.ifbaiano.edu.br a I\.SCOM
providenciará a divulgação no sitc Institueional e enviará rclcasc para a imprensa. A

Assessoria de Comunicação terá um prazo de até dois dias úteis para providenciar a divulgação
supramcncionada.

8. Durante o processo seletivo e ao seu final, oCa) Diretor(a) Geral encaminha para () Gabinete
as solicitações que se fizerem necessárias.

8.1 .. I\. Dircção Gera] do Ccunpus terá um prazo de até dois dias úteis, após receber da

Comissão específica o processo administrativo devidamente instruído com relatório elo

processo sclctivo, para encaminhar a cópia do processo para o Gabinete ela Reitoria, bem

assim indicar em documento próprio, quando e quais áreas serão contratados os candidatos
classi ficados:



9. De posse do resultado final o(a) Diretor(a) Executivo encaminha o processo para DCJP

proceder os encaminhamentos necessários, inclusive de homologação do processo. Estes dois

encaminhamentos deverão ser leitos num prazo de até cinco dias úteis, respectivamente.

lO. Após manifestação da DGI', o(a) Rcitor(a) ou scursua) substituto(a) legal encaminhará ()

resultado final do processo sclctivo para o Setor de Portaria providenciar sua publicação no DOU.

Caberá ao Carnpus encaminhar para o e-mail portarias(á.!ilbaiano.eLlu.br o arquivo cditávcl do

Edital de l lomologacão (Anexo 111).

11. O(!\) scrvidorta) responsável pela publicação de Portaria informará via c-mail, a publicação

da l lomologação do Resultado Final do Processo Sclciivo ao Carnpus (Anexo 111). Gabinete da

Reitoria. DGP, NUING e !\SCOl\tl para divulgação no site do Instituto (a publicação na !\SCOl\tl

ocorre posterior ú divulgação no DOU).



ANEXO I

ORIENTAÇÜES PARA INSTIHJÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

!\ instrução do processo administrativo deverá obedecer a seguinte ordem:

I. Documentos informando a justificativa da demanda de docente substituto (Ofício,

Memorandos, Despachos. pareceres, c-rnails ctc);

2. Autorização do Reitor para abertura do processo selctivo;

3. Portaria de designação da comissão responsável pela realização do processo sclctivo

simplificado:

4. Minuta do Edital;

S. Parecer Jurídico da minuta do cdital:

6. l.dital de Abertura:

7. I':xtrato de publicação do I~dital de Abertura no Diário Oficial da União;

X. Documentos referente ú realização do certame: inscrição dos candidatos, provas,

const itu ição de bancas. recursos ctc

9. Resultado final do certame obtido pela Comissão responsável pelo processo seletivo;

10. Relação dos candidatos aprovados e classificados. constando os dados cadastrais, Esta

relação deverá ser disponibilizada também em formato digital;

O processo deverá ter numeração do SI(J/\ c ser paginado.

• Para a homologação do resultado final, será necessário o envio da cópia do processo

contendo os documentos lisiados acima. cxccluando-sc o item 8.
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vronrr.o DE E.\TR,\TO DI,:EI>IT.-\LDE ,\B[I{Tl'R.·\ DE I'IWCI':SSO SELETIYO SI:\II'L1 FIC.\DO

I\'STlTljTO FEDER,\L DE EOLCAÇ,\O, CIE\'CIA E TECNOLOGI,\ I3AIA\'ü

;i#ATO EDITi\/. \'" xxx. DE xxx DE X\X DE \X~\

&=TE.\O REITOR DO I\'STIlLTO FEDER,\L DE EDLCAÇ,\O. CIE\'CI/\ E TrC\'U/'()(jIA BAI/\\'O. no uxo de slIas ,nrihui,iiês legais. nos termos da Lei n" S,n51')3 c SU:l; alterações posteriores c IW;; demais
kgi"Ia\',,~; que regem a matcria. TOR\',\ 1'1';131.IC() o Processo Sclctivo Simplificado 1':11':1a comratacâo dc I'rnkssor Subsuuu» para o Campu-; X\\.\XX. Processo n" X\X~\.\\\, conforme quadro abaixo

ARE/\ DE

CO\'IlECI\1E\'TO

i
TII'O IFORVI,\Ç,\O ,\(,ADf~\ 11<':.'\

E\I(illM Vt\C,i\S ROIl.\'m,\<;,\()
\IE\'SAL

.I0R\'i\I.li\ DF .
TRi\BALI lO

VIGÊ\'CIA DO:
CO\'TRATO ;

'Fisica fir,:duaç;iO em Fisica I Substituto I RS 1 71·1.~l)(Vencimento
, Ilúsic,») - RS 373,(j(j (Auxilio

,\Iimclll::ç,!,l)
·10 hornx /\tc' 11 meses

J .íllgua l'ortugucsa l
'I,iC~nci;llUra Plena em l.ctra-; \ I"'kl'lla.sj
Vcruúculas ou CI:'lssic::,; ou Liccnciatur'j
Plena em Letras l.ill~U;1 Ponuaucsa

Ak 06 meses
RS 1.7 I~ X') (Vcncimcm.

Básico) - RS -' 73.00 (Auxilio
t\ I irn cru :h:~I~))

Substuuto ~oh,'ras

\!,llCIll:'llica IGraduaç:io em x l.ucuuu ica con~
r:_"pt:t:iali7.~lç;ln l.at» Sl'I/SII na arca lkJ

IVlatemiltica ou l-:tluca,',1" x l.ncm.nica 1
RS .::!.9(,IUJl (vcucimcruo

H:'!sicnJ - RS" 73.110 (Auxilio
Alimcntaçào)

Subsiiuu» -lO hor,\S i\té 11 Ill~S~S

o prazo de validade JC,i~ Proccs« Scletivo Simplifir.ul, será de _ (__ ) ,1110,contado n panird.i d,ll:l de j1uhlil':lç,i" da h')lllolog:lç,!tl ti" resultado 1111:11110Diário Oficial da [;ni:i,). podendo ser prorrogado por igual pcriod,
A; inscri,"'cs estarão nbcna-,a panir de \\1:\\/\\\:\ a ~\I\~/,\x\.\ c o edital completo ':;lar;\ disp'lilí, cllla internei. no endereço li li li. ctlncursos.ilhaiano,cdu.hr

#ASSGEOVANE BARBOSA DO NASCI:vJE\'TO

#ifC;\RReitor
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