
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS SERRA TALHADA 

CONCAMPUS 

ATA 

1 

     

 

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte às catorze horas, pelo Google Meet, 1 

devido às atividades remotas ocasionadas pela pandemia do COVID-19, os conselheiros do 2 

CONCAMPUS reuniram-se em atendimento ao Ofício de convocação nº 3 

10/2020/CONCAMPUS/CST, para tratar da seguinte pauta: 1. Distribuição e possíveis alterações 4 

dos cargos para técnicos administrativos em educação; 2. Informes Gerais. A reunião foi iniciada 5 

após verificação do quórum mínimo necessário, estando presentes Alex Magalhães 6 

(Presidente), Elenilson Veras (chefe do Departamento de Administração e Planejamento), João 7 

Emanoel Ambrósio (Chefe do Departamento de Ensino), Andrezza Monteiro (Coordenadora de 8 

Pesquisa, Inovação e Pós-graduação), Marcelo Nogueira (Coordenador de Extensão e Relações 9 

Empresariais), Celine Oliveira (Titular Representante dos TAEs) e Cícero Muniz (Titular 10 

Representante dos Docentes). Estavam ausentes: José Edmar Júnior (Representante Civil) e 11 

Matheus Carvalho (Representante Discente). O presidente do conselho realizou a leitura da ata 12 

anterior, e solicitou ajustes de digitação em duas palavras nas linhas 25 e 27, e após aprovação 13 

dos presentes solicitou a publicação do documento no site institucional. Alex Magalhães iniciou a 14 

discussão do primeiro ponto da pauta, informando que nessa reunião serão discutidos apenas os 15 

provimentos para os cargos Técnico-administrativos em Educação - TAEs, visto que o provimento 16 

para os cargos dos professores serão tratados com base na elaboração do esforço docente e que 17 

no futuro poderá ser marcado uma reunião para discutir esse documento, visando analisar as 18 

possibilidades de contratações. O presidente justificou a importância da discussão sobre este 19 

tema, considerando a possibilidade do surgimento de código de vaga ou processo de 20 

redistribuição, explicando a importância para que todo provimento novo seja embasado no 21 

quadro de vagas discutido previamente no Concampus. Na sequência Alex informou que após 22 

leitura das atas anteriores do Conselho, identificou que as decisões sobre provimentos eram 23 

realizadas individualmente, o que o motivou a elaborar uma planilha com todos os cargos 24 

existentes no campus, incluindo os que ainda não estão ocupados, mas que acredita que são de 25 

interesse da comunidade acadêmica. Informando ainda sobre o Decreto 10.185 de 20 de 26 

dezembro de 2019, que extinguiu cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de 27 

pessoal da Administração pública federal e veda a abertura de novo concurso público, os cargos 28 

que desse documento que atingem especificamente o quadro do campus Serra Talhada são os de 29 

Jornalista (que já está ocupado), Programador Visual (vago), Técnico em Audiovisual (vago) e 30 

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais (vago), neste último cargo Alex informou que já foi 31 

levantada a hipótese pela Instituição de contratar um terceirizado para suprir a necessidade 32 

deste profissional. O conselheiro mencionou o Decreto do MEC nº 246/2016, que é o documento 33 

orientador no que se refere ao quantitativo de cargos permitidos para cada nível nas IFES, e que 34 

define para o campus Serra Talhada 45 TAEs, sendo 15 de nível superior (E), 22 de nível médio 35 

(D) e 08 de nível fundamental (C). Destacando que a ideia é manter uma planilha aprovada pelo 36 

conselho de campus, cuja finalidade é servir de parâmetro para a gestão do campus utilizar nos 37 

futuros provimentos e movimentações de cargos na medida que surjam as oportunidades e 38 

atendam ao planejado nesse documento. Na sequência Alex Magalhães analisou cada cargo da 39 
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planilha, identificando os quantitativos e sugerindo os que estão na lista e estão vagos, mas que 40 

acredita ser interessante mantê-los. Nesse momento é franqueada a palavra, e a conselheira 41 

Celine Magalhães se pronuncia, informando sobre a existência de outro Decreto do MEC o de nº 42 

9.262 de 09 de janeiro de 2018, que também extinguiu vários cargos das IFES, como Auxiliar de 43 

biblioteca, Auxiliar Administrativo, Assistente de laboratório e Técnico em Secretariado, 44 

sugerindo que o planejamento ajuste o quantitativo também para esses cargos que estão vagos 45 

e terão dificuldade em ser providos. O presidente coloca em discussão sobre a manutenção do 46 

cargo de Assistente Social (nível E), informando que já foi uma demanda dos Conselhos 47 

anteriores, além de frisar a importância desse profissional no campus, onde a permanência do 48 

cargo na planilha de planejamento obteve aprovação unânime. Seguindo com a análise, foi 49 

discutido sobre o cargo de Programador Visual, onde o presidente apontou a dificuldade em 50 

prover este cargo devido à extinção de novos concursos, sugerindo pela troca por outro cargo 51 

que seja coringa para o campus, como pedagogo, técnico em assuntos educacionais ou 52 

tecnólogo/formação, mantendo em aberto a possibilidade de troca de acordo com o surgimento 53 

do código de vaga para um dos cargos mencionados anteriormente. O conselheiro Cícero 54 

solicitou esclarecimentos sobre a demanda de códigos de vagas para assistente administrativo 55 

no cenário atual, já que há alguns anos o instituto teve dificuldades em prover, justificando que 56 

essa informação dará respaldo na decisão sobre a troca do código de programador visual pelo 57 

código de Tecnólogo em Gestão Pública. Foi esclarecido por Alex que a instituição continua com 58 

a mesma carência de código de vaga para assistente administrativo, e que a tendência com a 59 

reforma administrativa não é de melhoria deste cenário. Pontuando que o campus terá que 60 

ceder um dos códigos de vaga para suprir a mudança na estrutura da Proad, e que após edital de 61 

remoção por não haver candidato em Serra Talhada que manifestasse interesse em ir para 62 

Reitoria, foi decidido que o campus enviaria o código que ficou disponível com a vacância do 63 

servidor Ricardo Freire. O conselheiro Cícero questionou se na eventual decisão de alterar a vaga 64 

de programador visual por um dos cargos coringa, citado anteriormente, se haveria outra 65 

consulta ao Concampus para deliberação assim que surgisse o código. Alex Magalhães esclareceu 66 

que ao aprovar a mudança de códigos nesta reunião, o Conselho automaticamente estaria 67 

autorizando a gestão prover a vaga com um dos três códigos citados anteriormente, logo que 68 

apareça a oportunidade. Informando que a ocorrência de uma nova consulta aconteceria caso 69 

surgisse simultaneamente dois cargos para escolha. Levado a discussão pelos conselheiros a 70 

proposição apresentada pelo presidente do Concampus, esta foi aprovada por unanimidade. 71 

Prosseguindo com a análise da planilha, foi apresentada a grade de cargos do nível D. O 72 

conselheiro Cícero Muniz sugeriu que o cargo de assistente de laboratório vago seja direcionado 73 

para o eixo de Processos Industriais, e não especificamente para o curso de Refrigeração e 74 

Climatização como tinha sido sugerido por Alex, justificando que caso o campus repense a 75 

modalidade no futuro, o cargo não ficaria engessado a apenas um curso. Cícero ainda sugeriu a 76 

inclusão de mais dois técnicos em secretariado, visando atender ao Departamento de Ensino e as 77 

coordenações de curso, porém foi informado que não é possível prover esse cargo devido à 78 

extinção ocasionado pelo Decreto de 9.262 de 2018. Celine Magalhães solicitou a palavra, e 79 
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informou que é contra a liberação do cargo de assistente administrativo para reitoria, pois do 80 

quantitativo que o campus necessita menos da metade está ocupado, pontuando também a 81 

dificuldade dos IFEs em prover os cargos de nível C, e que nessa situação o campus só tem apoio 82 

dos cargos de nível D, sendo injustificada a perda do código de assistente administrativo. O 83 

presidente esclareceu que essa proposição foi definida no Colégio de Dirigentes e que faz parte 84 

da reestruturação dos DAPs nos campi de expansão, que o acordado foi a cedência de uma 85 

função gratificada e de até dois cargos níveis D, exceto para os campi Serra Talhada e Santa 86 

Maria da Boa Vista, pois o quadro de cargos é menor que os demais campi. Rematando que a 87 

decisão já foi tomada não podendo ser recorrida a principio. Na sequência o conselheiro Cícero 88 

solicitou a análise da gestão quanto à alocação de dois assistentes administrativos para apoiar o 89 

Departamento de Ensino e as Coordenações, já que não é possível nomear Técnicos em 90 

Secretariado, Alex informou que essa demanda só poderá ser analisada na medida em que o 91 

campus receba outros assistentes administrativos. Finalizando o quadro de nível D, o presidente 92 

colocou para apreciação a manutenção do cargo de Técnico em Audiovisual, do cargo de 93 

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais, a inserção de mais um Técnico em Laboratório, e 94 

seis Assistentes Administrativos para completar o quantitativo do referido nível, sendo aprovado 95 

por unanimidade. Para a avaliação do quadro de nível C o presidente analisou nos decretos cada 96 

cargo, se estavam extintos ou não, confirmando que os cargos de Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar 97 

em Administração e Assistente em Laboratório estão vedados para novos concursos. Mesmo 98 

com as dificuldades em ocupar cargos de nível C em geral, foi feita a seguinte proposta: manter 99 

mais uma vaga para Assistente de Alunos, e duas vagas em aberto para serem providas assim 100 

que surja oportunidade, onde seria realizada uma nova consulta ao Concampus para analisar a 101 

viabilidade desse preenchimento. Franqueada a palavra, a servidora Celine solicitou que a gestão 102 

realize consulta a DGP e a PROAD sobre orçamento para terceirizar os cargos extintos e que 103 

afetam o funcionamento dos serviços da instituição, citando o exemplo da biblioteca que possui 104 

desfalque de servidores e com a extinção do cargo de Auxiliar em Biblioteca é inviável atender os 105 

três turnos ininterruptamente durante a semana toda, apenas com duas servidoras. A proposta 106 

apresentada para o planejamento de nível C foi aprovado por unanimidade. A composição do 107 

quadro final de cargos planejados para o campus Serra Talhada foi: I – Nível E: 02 108 

Administradores, 01 Assistente Social, 01 Bibliotecário, 01 Contador, 01 Enfermeiro, 01 109 

Jornalista, 01 Médico, 01 Nutricionista, 01 Pedagogo, 01 Vaga em aberto para nível E (coringa), 110 

01 Psicólogo, 02 Técnicos em Assuntos Educacionais, 01 Tecnólogo-Formação; II – Nível D: 12 111 

Assistentes Administrativos, 01 Técnico em Audiovisual, 04 Técnicos em Laboratório, 01 Técnico 112 

em Secretariado, 03 Técnicos em TI, 01 Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais; III – Nível C: 113 

04 Assistentes de Alunos, 01 Auxiliar de Biblioteca, 02 vagas em aberto, 01 Assistente de 114 

Laboratório. Seguindo com a pauta, Alex transferiu a palavra para os avisos dos responsáveis por 115 

setores. A conselheira Andrezza Monteiro informou que está finalizando a organização do evento 116 

da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, solicitando apoio para divulgação aos alunos. 117 

Também foi solicitado que os servidores analisem a proposta de minuta do Regimento Interno 118 

que está disponível na plataforma do Colabore. Prontamente Alex comunicou sobre a tramitação 119 
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do concurso para professor substituto, informando que a previsão para finalizar e contratar os 120 

profissionais está para o final de novembro. Na sequência João Emanoel informou que o 121 

Departamento de Ensino está adiantando a logística para os ciclos de 2020.2, organizando a 122 

carga horária docente pra regularizar os FICs juntamente com a Coordenação de Extensão. 123 

Encerrando com a informação sobre a reunião do Departamento de Ensino junto aos pais sobre 124 

o Ensino Remoto, e que houve um feedback positivo sobre o método adotado pelo campus. A 125 

secretária do conselho sugeriu que a partir da última ata do Concampus fossem incluídas as 126 

assinaturas digitais para garantir mais respaldo na publicação do documento no site. Em seguida 127 

a conselheira Celine Oliveira abordou a questão das faltas sucessivas do representante discente e 128 

da sociedade civil, sem nenhuma justificativa, e que de acordo com o regimento do conselho três 129 

faltas injustificadas deverá ocorrer à substituição pelo suplente. O presidente do Conselho 130 

informou que as convocações foram enviadas ao e-mail dos conselheiros citados, e que estes não 131 

informaram o motivo da ausência nas reuniões, sugerindo que esse tema seja ponto de pauta da 132 

próxima reunião ordinária. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15h33, 133 

tendo sido a ata lavrada por mim, Janaína Xavier de Lima, e assinada por todos os presentes 134 

nominados. 135 
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