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II GESTÃO INSTITUCIONAL  
 
 

 

O IFAM assimilando novas concepções, tecnologias e práticas de gestão, vem realizando, ao longo dos 

últimos anos, um conjunto de planos e projetos estratégicos para o aperfeiçoamento da gestão, buscando utilizar as 

modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso à informação, ampliar 

discussões e dinamizar a prestação de serviços, com foco na eficiência e efetividade, das novas dimensões. 

Essas novas dimensões emergem num contexto de transformações pelas quais passa a instituição, de modo 

a dar visibilidade na necessidade de ampliar o debate sobre a atuação regional dos institutos federais, tendo como 

elemento propulsor o desenvolvimento. A cada ano e à medida que avançamos na profissionalização gerencial do 

IFAM, novos conhecimentos e ferramentas de gestão passam a fazer parte do dia a dia de nossa instituição. O 

ambiente é muito fértil e estimulante para empreender, crescer como instituição que converge a Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Quanto a política de gestão visa facilitar a articulação da Instituição e dos diversos segmentos que a 

compõem em suas relações internas e externas, com base no reconhecimento do trabalho e na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade interna. Para tal, os processos de decisão devem ser coletivos, participativos, de 

modo que as escolhas efetuadas sejam legítimas e os integrantes da comunidade acadêmica se saibam 

corresponsáveis pela execução e pelo acompanhamento das ações implementadas na Instituição.  

A modernização gerencial do IFAM exige a adoção do planejamento estratégico, como ferramenta básica. Os 

desafios que nossa instituição terá que superar ficará menos árduo com um plano consistente e que todos saibam 

atuar. 

 

2.1 Os princípios norteadores da gestão 

a. Autonomia dos câmpus 

b. Gestão estratégica 

c. Promoção do diálogo e participação 

d. Melhoria contínua 

e. Avaliação permanente 

f. Desenvolvimento de alianças estratégicas, parcerias e respeito mútuo. 

 

2.2 Estrutura Organizacional 
 

O Organograma está organizado, conforme a seguir: 
 



 

 



 
 
2.2.1 Estrutura Organizacional 
 
A Organização Administrativa do IFAM compreende: 
 

I. ÓRGÃOS SUPERIORES  
 

a. Conselho Superior;  
 

b. Colégio de Dirigentes;  
 

 
II.  ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

 
1. Reitoria 1.1 Gabinete;  

 
2. Pró-Reitorias:  

 
I. Pró-Reitoria de Ensino;  

II. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação; 

III. Pró-Reitoria de Extensão;  

IV. Pró-Reitoria de Administração e,  

V. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 
 

3. Diretorias Sistêmicas;  
 

4. Diretorias-Gerais dos Campi.  
 
 
2.2.2 Órgãos Colegiados: atribuições, competências e composição.  

2.2.2.1 Conselho Superior  
 

O IFAM dispõe de um Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo. O Conselho Superior é 

o órgão máximo do IFAM e observa na sua composição, o princípio da gestão democrática, na forma da 

legislação em vigor, e tem seus membros nomeados em ato do Reitor. 
 
A presidência do Conselho Superior será exercida pelo Reitor e, na sua ausência pelo seu 

representante legal. Ao Reitor caberá o voto de qualidade. O representante dos egressos, sociedade civil e seus 

respectivos suplentes não poderão ter nenhum vínculo empregatício ou comercial com o IFAM. O Conselho 

Superior reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, extraordinariamente, quando convocado por seu 

Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, cujo funcionamento é estabelecido no seu Regimento 

Interno. 
 
Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permitida uma recondução para o período imediatamente 

subsequente, excetuando-se os membros natos, de que tratam os incisos I e IX. Com relação aos membros de 

que tratam os incisos II, III e IV, cada Campus que compõe o IFAM poderá ter no máximo 01 (uma) 

representação por categoria. Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos membros do Conselho 

Superior, assumirá o respectivo suplente para a complementação do mandato originalmente estabelecido. Na 

hipótese prevista no § 7º, será escolhido novo suplente para a complementação do mandato original. 

 
 



 
2.2.2.2 O Conselho Superior tem a seguinte composição: 
 

 O Reitor, como presidente;  
 

 02 (dois) representantes dos servidores docentes, eleitos por seus pares;  
 

 02 (dois) representantes do corpo discente, eleitos por seus pares; 02 (dois) representantes dos 

servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares;  
 

 02 (dois) representantes dos egressos da instituição, eleitos por seus pares;  
 

 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 02 (dois) indicados por entidades patronais, 02 (dois) 

indicados por entidades dos trabalhadores, 01 (hum) representante de organizações etnoculturais, 01 

(hum) representantes do setor público e/ou empresas estatais;  
 

 01 (um) representante do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica e  
 

 02 (dois) representantes do Colégio de Dirigentes;  
 
 
2.2.2.3 Compete ao Conselho Superior 

I. zelar pelo cumprimento do disposto nos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008; 
 

II. aprovar as diretrizes para atuação do IFAM e zelar pela execução de sua política educacional; 
 

III. submeter à aprovação do Ministério da Educação o presente Estatuto, assim como aprovar os seus 

regulamentos. 
 

IV. aprovar as normas e homologar o processo de consulta à comunidade acadêmica para escolha do 

Reitor do IFAM e dos Diretores-Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 

13 da Lei nº. 11.892/2008; 
 

V. aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Ação, e apreciar a proposta 

orçamentária anual; 
 

VI. aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e normas 

disciplinares; 
 

VII. aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos termos da 

legislação vigente; 
 

VIII. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; 
 

IX. apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo 

sobre a propriedade e regularidade dos registros; 
 

X. deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a serem 

cobrados pelo IFAM;  
 

XI. autorizar a alienação de bens imóveis e legados, na forma da lei; 
 

XII. autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do IFAM, bem como o registro 



de diplomas; 
 

XIII. aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do IFAM, observados os parâmetros definidos 

pelo Governo Federal e legislação específica; e 
 

XIV. deliberar sobre outros assuntos de interesse do IFAM levados a sua apreciação pelo Reitor. 
 
 
2.3.1  Colégio de Dirigentes 
 

O IFAM dispõe, também, de um Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo. É o órgão de apoio ao 

processo decisório da Reitoria do IFAM, e observa na sua composição, o princípio da gestão democrática, na 

forma da legislação em vigor. 
 
O Colégio de Dirigentes reunir-se-á, ordinariamente, bimestralmente e, extraordinariamente, quando 

convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, cujo funcionamento é estabelecido no 

seu Regimento Interno. A presidência do Colégio de Dirigentes será exercida pelo Reitor e, na sua ausência, 

pelo seu representante legal. Ao Reitor caberá o voto de qualidade. 
 
 
2.3.2.1 O Colégio de Dirigentes possui a seguinte composição: 
 

 O Reitor, como presidente; 

 Os Pró-Reitores e  

 Os Diretores-Gerais dos Campi.  
 
2.3.2.2 Compete ao Colégio de Dirigentes:  
 

I. Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos; 
 

II. Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para 

elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes; 
 

III. Propor ao Conselho Superior a alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura 

organizacional do IFAM; 
 

IV. Apreciar e recomendar o calendário de referência anual; 
 

V. Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e 
 

VI. Apreciar os assuntos de interesse da administração do IFAM a ele submetido. 
 
2.3.2.3 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas foi instituída visando atender ao que preceitua a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constituindo-se em um órgão colegiado 

permanente de coordenação do processo de autoavaliação do Instituto. 
 
A CPA atuará com autonomia em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados existentes no Instituto. 

Esta Comissão tem por finalidade a implantação do processo interno de avaliação do Instituto, a sistematização 

e a prestação de informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES). 
 



Ao promover a avaliação interna do Instituto, a Comissão Própria de Avaliação deverá observar as diretrizes 

definidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, utilizar procedimentos e instrumentos 

diversificados, respeitando as especificidades de suas atividades, e assegurar: 
 
 I. a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromissos sociais, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais de seus órgãos; 
 
 II. o respeito à identidade e à diversidade de seus órgãos; 
 
 III. a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo do Instituto, bem como da sociedade 

civil organizada, por meio de suas representações. 
  
2.4.2.1 Órgão de Controle  

2.4.2.2 Auditoria Federal de Controle Interno 
 

A Auditoria Federal de Controle Interno (AUDIN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas é a unidade que exerce atividade objetiva, que presta serviços de avaliação e de assessoramento e 

tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações do IFAM, auxiliando o instituto a alcançar seus 

objetivos, adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia e dos 

processos de gerenciamento de riscos, de controle, e governança, que sejam relativos à defesa do patrimônio 

público e ao incremento da transparência da gestão. 

Compete a Unidade de Auditoria Interna, do IFAM: 
 
I. prestar assessoramento técnico ao Conselho Superior e orientar os Órgãos e Unidades Administrativas da 

Instituição;  

 
II. acompanhar e avaliar as auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, buscando 

soluções para as eventuais falhas, impropriedades ou irregularidades detectadas, junto às  
 

unidades/setores envolvidos, com objetivo de saná-las; 
 
III. acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade visando a comprovar a 

conformidade de sua execução; 
 
IV. assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando 

comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 
 
V. verificar a execução do orçamento da entidade visando comprovar a conformidade da execução com os 

limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 
 
VI. verificar o desempenho da gestão da entidade visando a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e 

examinar os resultados quanto a economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial, de pessoal e de mais sistemas administrativos operacionais; 
 
VII. orientar os dirigentes da entidade quanto aos princípios e normas de controle interno, inclusive sobre a forma 

de prestar contas; 
 
VIII. examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade e tomadas de contas 

especiais; 



 
IX. buscar condições para o exercício do controle social sobre as ações de sua entidade, quando couber, bem 

como a adequação dos mecanismos de controle social em funcionamento no âmbito de sua organização; 
 
X. testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão, admissão; 
 
XI. acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de Controle de Interno do Poder Executivo 

Federal e do Tribunal de Contas da União; 
 
XII. elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI do exercício seguinte, bem como o 

Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna RAAAI, a serem encaminhados ao Órgão ou Unidade de 

Controle Interno a que estiver jurisdicionada, respeitando os prazos estabelecidos pela Secretaria Federal de 

Controle/Controladoria Geral da União; 
 
XIII. verificar e opinar sobre as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores, e 

de todo aquele que der causa a perda, subtração ou dano de valores, bens e materiais de propriedade da 

Instituição; 
 
XIV. verificar a consistência e a segurança dos instrumentos de controle, guarda e conservação dos bens e 

valores da Instituição ou daqueles os quais ela seja responsável; 
 
XV. analisar e avaliar os procedimentos contábeis utilizados, com o objetivo de opinar sobre a qualidade e 

fidelidade das informações prestadas; 

 
XVI. efetuar exames preliminares das áreas, operações, programas e recursos nas entidades a serem auditadas, 

considerando-se a legislação aplicável, normas e instrumentos vigentes, bem como o resultado das últimas 

auditorias; 
 
XVII. elaborar Relatórios de Auditoria assinalando as eventuais falhas encontradas para fornecer aos dirigentes 

subsídios necessários à tomada de decisões; 
 
 
2.4.2.3 Estratégias da Unidade Organizacional - AUDIN: 
 

 Fazer da qualidade na prestação dos serviços um princípio na atuação da AUDIN;  

 Alinhar e realinhar a organização da AUDIN continuamente com o propósito do IFAM: visão, missão, 

princípios, valores e estratégias; 

 Buscar complementaridade tecnológica para aprimorar as atividades de auditoria; 

 Implantar duas estruturas paralelas e simultâneas: uma para executar as atividades de auditoria e outra 

para transformar a estrutura organizacional, buscando a máxima eficiência; 

 Manter a estrutura organizacional como temporária, isto é, nada é definitivo, visando aumentar a 

flexibilidade e possibilidade de mudanças e inovações; 

 Sensibilizar a gestão quanto ao real papel da AUDIN; 

 Otimizar a utilização do capital intelectual disponível na AUDIN. 

 
 



 
I - Metas da Unidade Organizacional - AUDIN: 
 

Nº Metas  2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para a execução das 

atividades de auditoria e apresentação à CGU/AM, ao CONSUP e ao 

COLD. 

1 1 1 1 1 

2. 
Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) para ser entregue 

à CGU/AM, ao CONSUP e ao COLD. 
1 1 1 1 1 

3. Apresentar relatórios trimestrais de atividades da AUDIN à CGU/AM. 3 4 4 4 4 

4. 

Tornar ordinária a apresentação dos Relatórios de Auditoria ao 

CONSUP, visando a obediência a mandamento legal e a otimização das 

atividades a serem realizadas e apresentadas. 

2 4 4 4 4 

5. 
Tornar ordinária a apresentação dos Relatórios de Auditoria ao Colégio 

de Dirigentes – COLD. 
2 4 4 4 4 

6. 

Implantar um sistema informatizado para apurar a quantidade de 

recomendações feitas pela a AUDIN e a quantidade de recomendações 

implementadas pela Gestão. 

  1   

7. 

Implantar um sistema informatizado para nivelar em grau de 

complexidade e importância as principais constatações feitas pela a 

AUDIN. 

  1   

8. 
Implantar um sistema informatizado de monitoramento dos resultados 

decorrentes dos trabalhos da AUDIN. 
  1   

9. 

Aprovar os normativos elaborados, pela a equipe da Auditoria, quanto 

a estrutura, finalidade, competência e objetivos da AUDIN, que foram 

submetidos ao CONSUP, através da revisão e alteração do Regimento 

Geral do IFAM. 

1     

10. 

Criar Coordenações de Auditoria por especialidade, visando aprimorar 

e racionalizar as atividades realizadas, assim como, utilizar de forma 

eficiente o capital intelectual disponível na AUDIN. 

3 1 1   

11. 

Realizar visitas às 15 Unidades Gestoras do IFAM, visando sensibilizar 

os gestores quanto a competência e finalidade da unidade, assim como 

disponibilizar formalmente todos os relatórios de auditorias executadas, 

período 2012-2014) para que tais documentos possam ser utilizados de 

forma preventiva nas atividades da gestão. 

8 7    

12 

Pleitear junto à gestão 01 vaga para Auditor no próximo concurso a ser 

realizado, visando ampliar nossa equipe técnica para que cada Auditor 

fique responsável por 03 Unidades Gestoras (Campi/Reitoria). 

1     



13. 
Capacitar os Auditores, conforme as Coordenações por especialidade. 

Cada auditor deverá realizar 03 atividades de capacitação por ano.  
12 15 15 15 15 

14. 

Realizar, pelo menos, 02 auditorias por ano em cada Unidade Gestora do 

IFAM (total 15 unidades). Resultando em 30 relatórios de auditoria por 

ano. 

12 20 30 30 30 

 
 
 
2.4.2.4 Comissão de Ética 
 

As atribuições da Comissão de Ética Profissional dos Servidores do Ifes são subtraídas do Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, anexo ao decreto 1.171/94 e do decreto 

de 26 de maio de 1999, a saber: 
 

 atuar como elemento de ligação com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República;  
 

 supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à 

Comissão de Ética Pública situações que possam figurar descumprimento de suas normas;  
 

 orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 

patrimônio público;  
 

 conhecer de consultas, denúncias ou representações formuladas contra o servidor público, repartição ou 

o setor em que haja ocorrido a falta suscetível de censura;  
 

 instaurar, de ofício, processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a 

princípio ou norma ético-profissional;  
 

 fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros 

sobre a conduta ética destes, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais 

procedimentos próprios da carreira do servidor público;  
 

 aplicar pena de censura ao servidor que infringir as normas de conduta ético-profissional;  
 

 remeter à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cópia 

do procedimento administrativo resultante da análise de fato ou ato submetido à sua apreciação;  
 

 produzir e divulgar ementa das suas decisões;  
 

 tomar  o  compromisso  solene,  do  cidadão  recém-empossado  ou  investido  em  função  pública,  de  
 

acatamento e observância às regras estabelecidas no código de ética, anexo ao decreto 1.171/94. 
 
 
2.4.2.5 Conselho de Curso 
 

Órgão colegiado formado por todos os segmentos da comunidade acadêmica - docente, discente e 

técnico-administrativo e de representantes da sociedade civil organizada. 

 
 
2.4.2.6 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas.  
 

 Centro de Documentação e Informação (Bibliotecas, Salas de Teleconferências, Auditórios e outros);  



 
 Assistência Estudantil (Serviço Social, Médico e Odontológico e Psicológico);  

 
 Núcleos Temáticos: (diversidade, gênero, étnica, religiosa, cultural, sexualidade, drogadição, deficiência, 

Cidadania “direitos e deveres”, etc.);  

 Núcleos de Estudos;  
 

 Núcleo de Formação Continuada;  
 

 Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais;  
 

 Núcleo de Educação a Distância;  
 

 Conselho de Curso;  
 

 Conselho de Classe;  
 

 CAE – Coordenadoria de Apoio ao Estudante;  
 

 CAA – Coordenadoria de Apoio ao Aluno.  
 

 
2.4.2.7 Autonomia em relação à Mantenedora.  
 

Como integrante da Rede Federal de Educação Tecnológica, os Institutos federais possuem autonomia  
 
financeira e pedagógica em relação ao Ministério da Educação. Dentro do âmbito de sua atuação territorial, cada 

campus contará com autonomia para criação e extinção de cursos, mediante autorização do colegiado 

competente para a matéria acadêmica. Dentro de uma concepção de sistema, a gestão orçamentária e 

financeira se dará de forma descentralizada. 
 

Nos termos da Lei N.º 11.892, de 2008, Art. 9° Cada Instituto Federal é organizado em estrutura 

multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada Campus e a reitoria, exceto no que diz 

respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. 
 
 
2.4.2.8 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 
 

O IFAM procura manter um relacionamento constante com o meio técnico e cultural no qual esta 

inserido, procurando tanto aprimorar sua potencialidade técnica, quanto oferecer serviços. Desta forma, mantém 

estreito relacionamento com empresas atuantes em segmentos do mercado associadas aos cursos 

desenvolvidos, permitindo aos seus alunos acesso a estas, visando a complementação de suas atividades 

acadêmicas e posterior ingresso no mercado de trabalho. Procura também o desenvolvimento de parcerias para 

a captação de novas tecnologias emergentes no mercado. 

O IFAM pautará sua prática social em propiciar às camadas menos favorecidas economicamente a 

oportunidade de realização de cursos de qualificação e requalificação em parcerias com outras instituições 

públicas, privadas, organismos nacionais e internacionais. 

 
 
2.5 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 
 

A Carta de Brasília da Gestão Pública, assinada em maio de 2008, pelo Ministro do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da 



Administração, Paulo César Medeiros, registra as principais preocupações e diretrizes que devem orientar as 

estratégias e as ações em prol da construção de um pacto para melhorar a Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2010–2014 gestão pública. Nela, um dos tópicos que merece destaque é a gestão de pessoas, por 

ser este um elemento estruturante da gestão. 
 

Uma vez que a Carta de Brasília está norteando as novas políticas que buscam a excelência gerencial, 

faz-se necessário garantir neste PDI que as estratégias e políticas na área de organização e gestão de pessoal 

do Instituto Federal do Amazonas sejam convergentes com essa nova perspectiva. 
 

Na política de Gestão de desenvolvimento de pessoal do IFAM pretende-se criar condições para o 

crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidade de conhecimento, desenvolvimento de 

habilidades e de competências, por meio de compromisso com a instituição e com a sociedade. 
 

Busca-se através das estratégias definidas para os próximos 05 (cinco) anos, propiciar um ambiente 

harmônico, humanístico nas relações de trabalho e convívio social. 

 
 
2.5.1 Corpo docente – composição, políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. 
 

Os docentes do IFAM estão enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, criada a partir da Lei nº. 11.784/2008. 
 

Conforme dispõe o Art. 113º, Seção XVI da Lei 11.784/2008, que trata da Carreira de Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no seu parágrafo segundo, o requisito de escolaridade para ingresso no 

cargo de Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico é a habilitação específica obtida em Licenciatura ou 

habilitação legal equivalente. No caso do novo cargo, de Docente Titular do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, criado pela citada lei, o requisito é ser detentor do título de doutor ou de livre-docente. 
 

De acordo com a legislação supracitada, exigir-se-á para a investidura nos cargos de Docente do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico aprovação em concurso público de provas e títulos, que constará de prova 

objetiva ou escrita, prova de desempenho didático e prova de títulos. 

Os docentes desse Instituto estão enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico, criada a partir Lei 11.784/2008. Quanto ao regime de trabalho docente, o Art. 112º da referida lei 

estabelece 3 (três) tipos de regimes, a saber: 
 

 tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho;  
 

 tempo integral de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos;  
 

 dedicação exclusiva (DE), com a obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 

(dois) turnos diários completos, e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou  
 

privada. 
 

Para atender à necessidade temporária de pessoal docente, a Lei N.º 8.745/1993 possibilita a 

contratação de docente substituto, cujo contrato é por tempo determinado de até 1 ano, sendo passível de 

prorrogação uma única vez. O recrutamento e a seleção de docentes substitutos devem ser feitos através de 

processo seletivo simplificado, constituído de uma prova de desempenho didático e de prova de títulos, de modo 



a selecionar docentes com competências técnicas e didáticas necessárias para uma atuação de qualidade na 

área específica. 
 

Com a nova Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, instituída pelo Decreto Nº 5.707/2006, o 

Ministério do Planejamento vem incentivando os órgãos a adotarem na sua gestão da capacitação o Sistema de 

Gestão por Competências, que é orientado para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessário ao bom desempenho da função do servidor, visando ao alcance dos objetivos 

da instituição. 
 

Neste sentido, com vistas à estruturação de um plano de capacitação dos docentes, os gestores devem 

identificar as competências que o Instituto Federal do Amazonas já possui e apontar as lacunas existentes, ou 

seja, as competências que ainda precisam ser desenvolvidas. Através desse diagnóstico é possível partir para a 

construção de um Programa de Desenvolvimento de Pessoal. 
 
 

 

Campus ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


