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PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO SEGUNDO INSTRUÇÃO CESU Nº 01, 
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018. 

 
 

Artigo 5º - São autorizados a se inscreverem para exercer as atividades de 

Diretor e Vice-Diretor de Fatec os docentes com contratos indeterminados na 

sua Unidade Sede e/ou, se tiver interesse, em apenas uma outra Fatec, que 

aceitem desempenhar suas atividades, que não tenham sofrido penalidade 

administrativa nos últimos 4 (quatro) anos nos termos da legislação vigente e 

que apresentarem, no ato da inscrição, cópia simples da documentação 

comprobatória. 

Parágrafo único: A documentação comprobatória para os fins desta Instrução 

são:  

I – Diploma de titulação de Doutor ou Mestre, obtido em programas reconhecidos 

ou recomendados na forma da lei; 

II – Comprovante de atividade docente em Faculdade de Tecnologia do 

CEETEPS respeitando pelo menos 3 (três) anos de atividade docente ao Doutor 

e 5 (cinco) anos ao Mestre.  

III – Comprovante de experiência relevante em gestão, em Instituições de Ensino 

Superior, públicas ou privadas respeitando pelo menos 2 (dois) anos de atividade 

docente ao Doutor e 4 (quatro) anos ao Mestre. 

a) Considera-se como tempo de experiência relevante em gestão em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas: o exercício em 

funções de Coordenação de Curso ou Chefe de Departamento, Diretoria 

de Serviços Acadêmicos ou Administrativos, Diretor ou Vice-Diretor, 

Coordenador de Projetos na CESU, Orientador de Polo EaD, Reitor, pró-

Reitor ou demais cargos e funções de gestão no âmbito educacional.  

b) Não se considera para cômputo do tempo de experiência relevante para 

fins desta instrução: os membros de comissão de implantação, 

congregação, orientadores de TCC ou TG, estágio, grupos de pesquisa e 

extensão, responsável por laboratório, responsável por disciplinas, e as 

atividades desenvolvidas em tempo concomitante. 

c) No caso de cargos ou funções, cuja CTPS ou Contrato de Trabalho não 

conste a definição elencada, o interessado deverá providenciar a 

declaração da instituição, assinada pelo responsável e em papel 

timbrado. 
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IV - Plano de gestão, contendo objetivos, descrição detalhada das propostas e 

cronograma de metas do mandato, que estejam em consonância com a missão, 

a visão, diretrizes e objetivos estratégicos do CEETEPS (via impressa e cópia 

digital via e-mail definido pela Comissão Local);  

V - Cópia do Curriculum Lattes devidamente atualizado a época da inscrição; 

VI - Requerimento de inscrição e termo de declaração; 

VII - Declaração de atividades profissionais. 

VIII – Foto de rosto atualizada em formato digital via e-mail definido pela 

Comissão Local.  

Artigo 6º - A não apresentação dos documentos comprobatórios no prazo 

determinado pela Comissão Local, implicará no indeferimento automático da 

inscrição. 

§ 1º - Indeferida a inscrição, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, a 
partir da data de divulgação do resultado devendo ser protocolado junto à 
Comissão Local, que encaminhará a documentação, via e-mail, para a Comissão 
Central. 

§ 2º - Do resultado do julgamento do recurso pela Comissão Central caberá, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso à Superintendência do Centro Paula Souza, 

que deverá ser protocolado junto a Comissão Local, que encaminhará a 

documentação, via e-mail, para a Comissão Central. 

Artigo 7º - É estritamente vedada a inscrição dos membros pertencentes à 

Comissão Central, Comissão Local e mesários.  

Artigo 8º - Caso o período de inscrição se encerre e o número de inscrições 
deferidas seja inferior a três, fica dispensada a consulta à comunidade 
acadêmica, devendo ser encaminhado pela Comissão Local o Ofício do 
Presidente da Congregação com o nome dos docentes com inscrição deferida, 
para ser remetido ao Diretor Superintendente. 

 

OBSERVAÇÂO: Seguir modelos disponíveis no link: https://bit.do/Comissao-Local 

Contato: eleicao2019@fatecrp.edu.br 
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