
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 104, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014 

Aprova a criação de micleos 

descentralizados da reitoria 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR EM EXERCÍCIO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO, no uso de suas atribuições regulamentares e, considerando 

a Lei nº 11.740/2008, a Lei nº 12.677/2012 e a Lei nº 12.772/2012, que 

dispõem sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no 

âmbito do Ministério da Educação, e as respectivas portarias de distribuição dos cargos 

emitidas por esse Ministério, 

a estrutura organizacional do IFSP aprovada pelo Conselho Superior por 

meio de Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013 e alterado pela Resolução nº 7, de 04 

de fevereiro de 2014, 

que a referida resolução visa fortalecer o processo de gestão 

descentralizada da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional com a finalidade de 

aumentar a efetividade da Política de Gestão do IFSP, 

a decisão do Conselho Superior na reunião do dia 2 de setembro de 2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º Tomar públicas as formas de criação, atuação e as atribuições e 

competências, no âmbito do IFSP. dos Núcleos responsáveis por superintender. 

normatizar, coordenar, planejar, executar e fiscalizar as atividades relativas à sua área de 

competência sob sua jurisdição.
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CAPITULO 1 

DA NATUREZA, SEDE E FINALIDADE 

Art. 2º Os Núcleos são unidades regionais do IFSP de natureza técnica, com 

estrutura administrativa própria; atuam de forma sistêmica subordinada à Reitoria. 

podendo ter sua sede instalada em determinada área geográfica do estado ou em qualquer 

Campus do IFSP e/ ou na Reitoria, cabendo a esta a decisão do local de funcionamento. 

Art. 3º Os Núcleos têm por finalidade promover o Processo de Gestão 

Regionalizada, assegurando agilidade, desburocratização de procedimentos. comodidade 

aos servidores e ampliação do controle social. 

CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO 

Art. 4º A força de trabalho dos núcleos será composta por servidores do IFSP, 

com lotação na Reitoria e/ ou nos campi e exercício nos Núcleos ou com lotação e 

exercicio no próprio Núcleo. 

CAPITULO HI 

DAS COMPETÊNCIAS DOS NÚCLEOS 

Art. 5º São atribuições do Núcleo Descentralizado de Gestão de Pessoas — NGP: 

a) Atuar em interação com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, nas 

ações de gestão de pessoas para elaboração e consecução de políticas. projetos 

e programas de interesse institucional. 

b) Representar, estruturar e acompanhar nos campi sob sua jurisdição a execução 

do Plano de Trabalho de gestão de pessoas. 

c) Elaborar diretrizes e normas do núcleo em consenso com a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional. 

d) Planejar, orientar, coordenar, normatizar, acompanhar. monitorar e avaliar os 

processos e atividades nos campi na área de gestão de pessoas, no âmbito do 

NGP. 
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j) 

k) 

Coordenar, orientar. avaliar e consolidar o processo de execução da proposta 

orçamentária, em consonância com o Plano de Trabalho, no âmbito do NGP. 

Planejar e acompanhar os procedimentos licitatórios de contratações de bens 

e serviços do NGP. 

Responsabilizar-se pelos bens patrimoniais do NGP. 

Promover a divulgação das ações internas e externas da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional na área de gestão de pessoas. 

Apoiar as ações de desenvolvimento de pessoal e de educação continuada dos 

servidores por meio do seu Centro de Formação e Aperfeiçoamento. 

Organizar e coordenar a programação anual de capacitação dos campi sob sua 

jurisdição. observadas as diretrizes e orientações do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento. 

Organizar e coordenar encontros locais, regionais e outros de forma ordinária 

ou eventual para a divulgação dos projetos desenvolvidos nos campi. 

Implantar e coordenar ações de Atenção à Saúde do Servidor, relacionados à 

perícia em saúde, à vigilância aos ambientes, aos processos de trabalho e à 

promoção da saúde no âmbito do NGP. 

m) Implementar políticas de saúde e qualidade de vida, em relação aos servidores, 

n) 

0) 

p) 

e de responsabilidade socioambiental, no âmbito de sua jurisdição. 

Elaborar informações do NGP para subsidiar a Prestação de Contas Anual do 

IFSP, encaminhando-as à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

Elaborar banco de dados referentes a toda a produção do setor. Exemplo: 

clipping. 

Promover. em conjunto com os campi, ações de divulgação dos processos de 

acesso e ingresso de servidores. 

Art. 6º São atribuições do Núcleo Descentralizado de TI - NT: 

a) coordenar, controlar e supervisionar as atividades de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de administração de rede e de suporte na área de 

informática; 

b) planejar, conjuntamente com as unidades do IFSP, os serviços realizados 

por terceiros na área de TI, além de coordenar e fiscalizar; 

c) administrar a base de dados que compõe os sistemas utilizados pelo IFSP; 

d) prestar suporte técnico-operacional na área de informática a todas as 

unidades do IFSP; 
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e) elaborar padrões de hardware e software — propondo as diretrizes para a 

aquisição de equipamentos de informática, de software e de novas 

tecnologias; 

f) emitir pareceres técnicos sobre contratações de serviços ou aquisições de 

recursos tecnológicos; 

g) cumprir e fazer cumprir, por meio de regulamentação interna do IFSP, a 

política de segurança da informação em conjunto com demais órgãos do 

Instituto; 

h) gerenciar e controlar a rede física e lógica de comunicação de dados e voz, 

prestando suporte técnico especializado às diversas unidades em suas 

rotinas administrativas das tecnologias das quais o IFSP utilize; 

i) operar o serviço de suporte, especificamente em relação aos usuários 

internos; 

j) Responsabilizar-se pelos bens patrimoniais do NTI. 

Art. 7º A Reitoria poderá a qualquer momento proceder à abertura de novos 

Núcleos, procurando dar maior agilidade à tomada de decisões e buscando atender de 

forma satisfatória as demandas advindas do programa de expansão da Rede Federal de 

Educação. 

Art. 8º Para fins de eficácia desta resolução. os diretores designados para os 

Núcleos. após tomarem ciência, deverão. no prazo de até 10 dias, solicitar a 

disponibilidade dos servidores ao respectivo Núcleo. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9º Os Núcleos Descentralizados de competências específicas serão 

identificados e criados em ato do Reitor e anuência do Conselho Superior do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, observado o interesse da 

Administração. 

Parágrafo Unico. A competência expressa no caput em relação ao ato do Reitor 

poderá ser delegada somente ao Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional.
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) 
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
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