
COMUNICADO 003_2018-  CPPD 

REMOÇÃO, EXTRAORDINÁRIA, A PEDIDO DE DOCENTES DO IFSP – 2º SEMESTRE DE 2018 

A Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) torna público o edital de remoção a 

pedido de docentes do IFSP (remoção extraordinária) – 2º semestre de 2018. 

A inscrição deve ser feita, única e exclusivamente, pelo link 

https://suap.ifsp.edu.br/remocao/inscricao/ 

O docente deve selecionar a(s) opção(ões) de Campus Destino, em ordem de preferência, 

inserir o tempo de atuação no câmpus de última lotação, em meses, e a Área de Ingresso no 

IFSP* ofertadas no atual certame.  

No ítem autodeclaração o docente deve declarar os itens e pontuações específicas, 

adicionando um arquivo único em formato.zip, como no exemplo: 

ÍTEM - descrição Pontuação 

4.2.1 - titulação xxxx 

4.2.2 – tempo em Comissões 01 (um) ponto por mês até o máximo de 24 
(vinte e quatro) pontos 

4.2.3 – tempo de lotação no cargo docente, 
no IFSP 

01 (um) ponto por mês, até o dia 
imediatamente anterior ao início das 

inscrições 

4.2.4 – tempo de participação no CONSUP, 
CONCAM ou PAD 

01 (um) ponto por mês até o máximo de 24 
(vinte e quato) pontos 

4.2.5 – fiscal de contrato, no IFSP 0,5 (cinco décimos) ponto por mês de 
atuação. 

4.2.6 – orientações, no IFSP 01 (um) ponto por orientação, sendo de 12 
(doze) pontos a soma máxima permitida 

Soma dos ítens xxxxx 

No item ‘Qualificação acima do exigido para o Cargo’ o docente deve inserir comprovante de 

titulação, em arquivo formato.zip, apenas quando sua titulação possibilitar uma pontuação 

maior do que a constante no sistema SUAP. 

No ítem ‘participação em comissões internas’ o docente deve inserir portaria(s),  em arquivo 

único  formato.zip,  que comprovem tal participação**. 

No ítem ‘ participação em conselhos representativos’ o docente deve inserir portaria(s), 

arquivo único  formato.zip, que comprove(m) tal participação**. 

*as vagas estão discriminadas no Anexo I do edital **caso não conste, na(s) portaria(s), os 

períodos de início e fim dos trabalhos, o docente deve informá-los, anexando junto à(s) 

portaria(s), em arquivo único  formato.zip , declaração do período abrangente. 

São Paulo ,01 de outubro de 2018 

Prof. Dr. Luciano André Carvalho Reis 

Presidente da CPPD – IFSP – gestão 2018-2020 
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