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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

NOTA INFORMATIVA SOBRE A GESTÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO (CDs) E FUNÇÕES
GRATIFICADAS (FGs) DO IF BAIANO

Ao assumirmos a gestão do IF Baiano em março de 2014 e termos como uma das
ações prioritárias a implantação do Regimento Geral que foi aprovado em dezembro de 2012,
fomos surpreendidos ao tomar conhecimento de que havia um dimensionamento de cargos e
funções  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  (RFEPT);  que  o
dimensionamento em questão não atenderia a contento a estrutura organizacional prevista no
Regimento Geral desta autarquia e, que havia uma discrepância na distribuição dos CDs e FGs
nos 10  campi em funcionamento e reitoria que precisava ser corrigida com urgência a fim de
implantarmos o Regimento Geral.

Neste  contexto,  incluímos  na  pauta  de  prioridades  do  Colégio  de  Dirigentes
(CODIR) a implantação do Regimento Geral e, paralelamente, a redistribuição dos CDs e FGs
disponíveis a época. Destacamos, também, que as informações contidas nesta Nota Informativa
foram apresentadas e discutidas no CODIR durante reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.

Os Quadros 1 e 2 ilustram, respectivamente, o cenário da distribuição dos CDs e
FGs disponíveis no IF Baiano em março de 2014, e a partir de abril de 2014.  No Quadro 1 é
possível identificar as distorções existentes em relação a distribuição dos CDs e FGs nos dez
campi em funcionamento.

Quadro 1 – Distribuição dos CDs e FGs disponíveis no IF Baiano em março de 2014.
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Quadro 2 – Redistribuição dos CDs e FGs no IF Baiano a partir de abril de 2014, momento em 
que o Regimento Geral foi implantado.

É possível perceber que a redistribuição dos CDs e FGs no âmbito do IF Baiano
(Quadro 2) permitiu uma melhor equalização na distribuição dos cargos e funções entre os dez
campi em funcionamento e reitoria.

Mesmo diante de tantos desafios, conseguimos implantar o Regimento Geral de
forma  isonômica,  democrática  e  transparente;  corrigimos  as  distorções  evidenciadas;  e
conseguimos, junto ao CONIF e SETEC-MEC, abrir uma agenda de discussões sobre o modelo
de dimensionamento de cargos efetivos da RFEPT.

As evidências das conquistas em tela podem ser ratificadas pelo próprio CODIR,
ou constatadas por meio das publicações das Portaria Nº 246, de 15 de abril de 2016 (DOU de
11  de  maio  de  2016,  Seção  1),  a  qual  dispõe  da  criação  de  um  novo  modelo  de
dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas
da RFEPT; Portaria Nº 819, de 3 de agosto de 2016 (DOU de 4 de agosto de 2016, Seção 1), a
qual dispõe sobre o remanejamento e distribuição das CDs e FGs no âmbito das instituições que
integram a RFEPT, de onde destaca-se a conquista de um maior número de CDs e FGs para o
IF Baiano (anexo II e IV da portaria em comento) e; Portaria Nº 2, de 2 de fevereiro de 2017
(DOU de 7 de fevereiro de 2017, Seção 2), na qual tem-se o Reitor do IF Baiano como membro
de Grupo de Trabalho responsável para propor a alteração do Modelo de Dimensionamento de
cargos e funções da RFEPT. 

Conforme pode ser verificado no anexo II da Portaria Nº 819, o IF Baiano recebeu
o maior número de CDs e FGs (1 CD-2, 7 CD-3, 6 CD-4, 1 FG-1 e 6 FG-2) da RFEPT. Destes,
está previsto o remanejamento em favor do IF Baiano de mais 1 CD-3 e 2 CD-4 a partir de 11 de
maio de 2017 (anexo IV da Portaria Nº 819). E, de acordo com o modelo de dimensionamento
vigente (Portaria 246), o Instituto Federal Baiano tem direito a receber mais 1 CD-3, 6 CD-4 e 9
FG-1.

A distribuição atual  das CDs e FGs no âmbito do IF Baiano é apresentada no
Quadro 3, onde pode ser constatado o incremento e distribuição de 21 CDs e FGs nos 14 campi

em funcionamento e reitoria. 
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Quadro 3 – Distribuição atual dos CDs e FGs no âmbito do IF Baiano.

Em que pese considerar que a Portaria Nº 246 não atende às demandas e/ou
necessidades de cargos de direção e funções gratificadas da RFEPT; que o Regimento Geral e
Regimentos dos  Campi  estão em fase de revisão e construção,  respectivamente;  que ainda
aguardamos a disponibilização de 2 CD-3, 8 CD-4 e 9 FG-1; e que 4 novos campi entraram em
funcionamento a partir de 2015 (Serrinha) e 2016 (Alagoinhas, Itaberaba e Xique-Xique), se faz
necessário redistribuir os CDs e FGs disponíveis de modo a atender, na medida do possível,
todos os 14 campi em funcionamento e a reitoria.

Através das discussões e entendimento do CODIR, destacando-se a reunião do
dia 19/04/2017, ficou decidido que será necessário efetivarmos as seguintes providências no
próximo dia 03/05/2017:

a) Redistribuir uma CD-4 e uma FG-02 do Campus Governador Mangabeira para
o Campus Itapetinga e Campus Xique-Xique, respectivamente, sendo necessário remanejar as
demais funções em uso a critério  dos(as)  Diretores(as)  Gerais,  observando-se  o Regimento
Geral;

b)  Redistribuir  uma  CD-4  do  Campus Bom  Jesus  da  Lapa  para  o  Campus
Guanambi,  sendo necessário  remanejar  as  demais  funções em uso a  critério dos  Diretores
Gerais, observando-se o Regimento Geral;

c)  Redistribuir  duas  FG-2  do  Campus  Guanambi  para  o  Campus Alagoinhas,
sendo  necessário  remanejar  as  demais  funções  em  uso  a  critério  dos  Diretores  Gerais,
observando-se o Regimento Geral;

d) Redistribuir uma FG-2 do  Campus Catu para o  Campus Xique-Xique, sendo
necessário remanejar as demais funções em uso a critério dos Diretores Gerais, observando-se
o Regimento Geral;

e) Redistribuir uma FG-2 do  Campus Senhor do Bonfim para o  Campus  Xique-
Xique, sendo necessário remanejar as demais funções em uso a critério dos(as) Diretores(as)
Gerais, observando-se o Regimento Geral;

f) Redistribuir uma FG-2 do Campus Teixeira de Freitas para o Campus Itaberaba,
sendo necessário remanejar as demais funções em uso a critério dos(as) Diretores(as) Gerais,
observando-se o Regimento Geral;
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g) Redistribuir uma FG-2 do  Campus Valença para o  Campus Itaberaba, sendo
necessário  remanejar  as  demais  funções  em  uso  a  critério  dos(as)  Diretores(as)  Gerais,
observando-se o Regimento Geral;

h)  Redistribuir  três  FG-1,  duas  FG-2  e  10  FG-5  da  Reitoria  para  os  Campi
Alagoinhas,  Itaberaba,  Serrinha  e  Xique-Xique,  a  critério  do  Reitor  e  Diretores(as)  Gerais,
observando-se o Regimento Geral. 

Com a efetivação das providências elencadas acima teremos um novo cenário
quanto a distribuição dos CDs e FGs no âmbito do IF Baiano (Quadro 4), o qual será alterado e
melhorado na medida em que mais cargos e funções sejam liberados.

Quadro 4 – Distribuição das CDs e FGs no âmbito do IF Baiano, a partir de maio de 2017.

O Quadro 5 representa o modelo de dimensionamento de CDs e FGs proposto
pela SETEC-MEC, para tipologias de reitorias com 180 Técnicos Administrativos em Educação
(TAEs) e com 10 a 16 campi,  e campus agrícola 90/70 e 70/60 (relação Docente/TAEs).   A
tendência é que as FGs 3, 4 e 5 sejam extintas futuramente.

Quadro 5 – Representação da distribuição de CDs e FGs no âmbito do IF Baiano, segundo o 
modelo de dimensionamento proposto pela SETEC-MEC.

O Quadro 6 representa o modelo de dimensionamento de CDs e FGs proposto
pelo CONIF, para tipologias de reitorias com 200 TAEs e com 10 a 24 campi, e campus agrícola
90/70 e 70/60. A previsão de estudantes matriculados nos campi agrícolas 90/70 e 70/60 é de
1.800  e 1.400 estudantes, respectivamente.
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Quadro 6 – Representação da distribuição de CDs e FGs no âmbito do IF Baiano, segundo o 
modelo de dimensionamento proposto pelo CONIF.

Pelo  exposto,  esclarecemos  a  comunidade  acadêmica  do  IF  Baiano  que  o
CODIR, por entender a necessidade de prover as mínimas condições administrativas para o
funcionamento de todos os Campi do Instituto e reitoria, optou pela redistribuição dos CDs e FGs
disponíveis, conforme disposto acima, na perspectiva de implementação efetiva do Regimento
Geral e Regimento dos Campi após a liberação dos Cargos e Funções que o IF Baiano faz jus. 

Salvador, 25 de abril de 2017.

Original Assinado
GEOVANE BARBOSA DO NASCIMENTO

Reitor


