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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO A INTERESSADOS EM COMPOR A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA (CEIC), CURSOS DO CÂMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA (IST) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP). 

 
O Diretor Geral do Câmpus Avançado Ilha Solteira (IST) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no uso de suas atribuições legais, e com o fim de cumprimento ao
disposto no Art. 05, da Portaria IFSP nº 2582, de 17 de julho de 2020, que dispõe sobre a normatização dos procedimentos de constituição da Comissão para elaboração e implementação de Projetos
Pedagógicos de Cursos de Educação Básica (CEIC), faz saber que, por meio deste chamamento público, estão abertas as inscrições para a manifestação de interesse em compor as CEIC's, conforme tabela
1:
 

Tabela 1 - Cursos e quantidades de membros externos para composição da CEIC.
 

CursoCurso
Quantidade deQuantidade de

vaga(s)vaga(s)

Técnico em Desenho de Construção Civil integrado ao
Ensino Médio.

01

Técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio. 01

 
 

1. DOS OBJETIVOS
 
A CEIC tem como objetivo a elaboração e desenvolvimento dos processos de implantação, reformulação, atualização, interrupção temporária da oferta de vagas e extinção dos cursos da Educação Básica,
presenciais ou a distância, bem como realizar o acompanhamento contínuo da execução/realização do curso.
 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS
 
As atribuições dos membros da CEIC estão dispostas no Art.6º da Portaria IFSP nº 2587, de 17 de julho de 2020, que dispões sobre a normatização dos procedimentos de constituição da Comissão para
Elaboração e Implementação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Educação Básica (CEIC), para os cursos da educação básica no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP).



Conforme Art.6º parágrafo 3º, da referida portaria, as reuniões visando acompanhamento didático-pedagógico devem ser realizadas com periodicidade mínima de 1 vez a cada bimestre.
 

3. DAS INSCRIÇÕES
 
Os interessados deverão manifestar interesse através do preenchimento do Anexo I, e envio pelo e-mail ilhasolteira@ifsp.edu.br, com o assunto: Composição da CEIC, no período de 11 de maio de
2021 (11/05/2021) a 19 de maio de 2021 (19/05/2021).   
 

4. DA SELEÇÃO E RESULTADOS
 
A seleção da vaga será realizada através da análise de documentação solicitada. Anexo I e deferimento da Direção Geral do Câmpus Avançado Ilha Solteira do IFSP.
 

Havendo manifestação em número superior ao de vagas ofertadas (Tabela 1) serão designados aqueles que possuem maior tempo de experiência na área de atuação, considerando a representatividade na
área requisitada, conforme informando no Anexo I. Em caso de empate nesse critério será considerado o critério de maior idade.
 

5. DA DIVULGAÇÃO
 
A divulgação de todas as etapas do presente Edital será publicada no endereço eletrônico: https://ist.ifsp.edu.br/ .
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
A relação de inscritos e o resultado da seleção será divulgado em 21 de maio 2021 (21/05/2021) no endereço eletrônico https://ist.ifsp.edu.br/site/.
 
O resultado da chamada pública terá validade por 1 ano.
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do Câmpus Avançado Ilha Solteira do IFSP.
 

A manifestação de interesse implica no conhecimento e aceitação de todas as normas dispostas no presente Edital, não podendo o interessado alegar, em hipótese alguma, o desconhecimento deste
documento.
 

7. DO CRONOGRAMA
 
Na Tabela 2 apresenta-se o cronograma do referido Edital.

 

Tabela 2 - Cronograma do Edital.
 

CRONOGRAMACRONOGRAMA

Publicação do Edital 11/05/2021

Manifestação de interesse 11/05/2021 a 19/05/2021

Resultado e divulgação no site 21/05/2021

 
 

Ilha Solteira, 11 de maio de 2021.



 
 

Assinado Eletronicamente

Wilson José da Silva

DRG - Câmpus Avançado Ilha Solteira

 



ANEXO IANEXO I

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA PARA COMPOSIÇÃO DA CEIC

SEGMENTOSEGMENTO

(   ) Egressos

(   ) Representantes da comunidade local

(   ) Representantes de sindicato

(   ) Representantes de instituições de ensino

(   ) Representantes de entidade de classes

(   ) Representantes de conselhos municipais ou estaduais de educação

(   ) Representantes de movimentos sociais e estudantis

(   ) Representantes de ONGs ou entidades filantrópicas sem fins lucrativos

(   ) Outros. Qual ? ___________________________________________________________

 

Nome completo: ______________________________________________ RG: __________

CPF:_______________________ Data de nascimento: ___ / ___ / _______

e-mail:_______________________________________________________

Telefone/WhatsApp:  (    )________________________________________

Tempo de experiência na área: ___________________________________

 

Declaro que estou ciente de todo o conteúdo disposto na Portaria IFSP nº 2582/2020, de 17 de julho de 2020, que dispões sobre a norma zação dos procedimentos de cons tuição da Comissão para
Elaboração e Implementação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Educação Básica (CEIC), para os cursos da educação básica no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP).
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