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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA<;:AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 
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Diretoria de Gesttio de Pessoas 

PROCESSO SELETIVO DE FINANCIAMENTO DE CURSOS DE 

POS-GRADUAc,;AO- EDITAL (DGP) NQ 01/2014 

0 DIRETOR DE GESTAO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAc,;AO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso das atribui<;6es e, 

CONSIDERANDO 

0 que disp6e no Decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e com a Portaria IFSP nQ 2.110/2013, e 

ainda, 

A necessidade de promover a atualiza<;ao e o aperfei<;oamento tecnico-profissional e a elevac;:ao do 

conhecimento dos servidores Docentes e Tecnicos Administrativos, resolve: 

Divulgar (ate que Resolu<;ao especffica seja aprovada pelo Conselho Superior) as regras e 

procedimentos para participa<;ao do Processo Seletivo de Financiamento ou oferecimento de bolsa 

auxilio aos servidores estudantes dos Cursos de Gradua<;ao e P6s-Gradua<;ao, na forma deste Edita l: 

1. DAS DISPOSic,;OES PRELIM I NARES e OBJETO 

1.1 0 presente Processo Seletivo sera regido pelas regras determinantes deste Edital, pela Portaria 

nQ 2.110 de 10 de maio de 2013, pelo Decreto 5.707/06 e pel a Lei 8.112/90 e tem por objetivo: 

• Oferecer Financiamento aos servidores estudantes de instituic;:oes privadas dos 

Cursos de Graduac;:ao e P6s-Graduac;:ao para o 2Q Semestre do Exercfcio de 2014 ou; 

• Bolsa auxilio a servidores estudantes de instituic;:oes publicas dos Cursos de P6s

Gradua<;ao para o 2Q Semestre do Exe rcfcio de 2014. 

1.2 O(a) candidato(a) nao podera alegar sob hip6tese alguma o desconhecimento das referida s 

legisla<;6es e regramentos deste edital. 
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1.2 Este Processo Se letivo se insere na Polit ica de Capac ita~ao e no Programa de Desenvolvimento e 

Capacita~ao Cont inuada de servidores efetivos, em nive l de gradua~ao e p6s-gradua~6es (lata 

sensu e stricto sensu), sendo voltado di reta e exclusivamente ao financiamento dos cursos de 

educacao forma l (de institui~oes privadas) ou, as balsas auxilio aos servidores estudantes, desta 

mesma cat egoria de educa~ao fo rmal (quando matriculados em institui~oes publicas). 

1.3 Para efeito deste ed ital, entende-se por: 

I. Financiamento: re!;!mbo lso da despesa mensa l, ou parte dela, realizado com a apresenta~ao 

do comprovante de pagamento da matricula ou da mensalidade do curso, a ser creditado em 

fo lha de pagamento ate o mes subsequente ao mes de apresenta~ao, exceto para acrescimos 

devidos sabre o va lor do t it ulo, ta is como multas e juros por atrasos, e quaisquer outros 

debitos que nao estejam vinculados aos va lores da mensa lidade ou matricula; 

II. Bolsa Auxilio: pagamento rea lizado em fo lha, destinado a compensa~ao parcial dos valores 

pagos pelo servidor estudante (quando matricu lado em i nstitui~ao de ensino publica), 

limitado e referenciado aos va lores do or~amento disponivel. 

2. DO PUBLICO ALVO 

2.1 Podem ser contemplados com Financiamento/Bo lsa Auxilio de estudos, todos os Servidores 

efet ivos do quadro permanente deste Instit ute Federa l que estiverem em efet ivo exercicio neste 

6rgao. 

2.2 Nao poderao part icipar do processo seletivo aqueles que: 

I. estiverem em gozo de afastamento para qua lifica~ao prevista nos art igos 32 a 56 da Portaria 

IFSP n2 2.110/13, e suplet ivamente os Art igos 95 e 96-A da Lei 8.112/90; 

II. estiverem, na data de inicio deste edital, em gozo do lntersticio re lative ao termino do 

afastamento a qua lifica~ao, conforme referido no item anterior; 

Ill. estejam ou tenham sido beneficiaries do Programa de P6s Grad ua~ao Lato Sensu oferecido 

pe lo IFSP, atraves da Universidade Cat61ica Dom Bosco (UCDB) e Portal da Educa ~ao, exceto 

aqueles que se t it ularam ate 30/abril de 2014. 
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IV. Estiverem em exercfcio temporario; 

V. Estiverem em exercfcio como substitutes; 

VI. Estiverem cedidos ou requisitados para outro 6rgao de qualquer um dos Poderes da Esfera 

Publica, ou ao IFSP; 

VII. Estiverem em coopera~ao tecnica para outro 6rgao de qualquer um dos Poderes da Esfera 

Publica, ou ao IFSP; 

VIII. Estiverem exercendo cargos em comissao ou de confian~a de livre nomea~ao e exonera~ao

sem vinculo efetivo com o IFSP; 

IX. Estiverem em uso das concess6es de licenc;:as contidas nos artigos 81 a 92 da Lei 8112/90, 

exceto aquelas contidas nos artigos 83 e 87 da mesma Lei; 

X. Ja Perce bam balsa para pesquisa, sendo ou nao por agencias de fomento. 

2.3 Os servidores que obtiverem o Financiamento ou Balsa deferida mediante homologac;:ao, nao 

poderao ser contemplados em novo processo com este objeto, pelo prazo igual ao tempo de gozo 

deste beneficia, contados a partir da entrega do certificado de conclusao ou do termino do beneficia, 

exceto quando da publica~ao de novas editais onde nao houver demanda de candidates interessados 

para o preenchimento de todas as vagas originalmente ofertadas. 

I. As vagas remanescentes nao contempladas pelos editais serao novamente divulgadas em processo 

de Edital Suplementar de Vagas pela DGP/Reitoria (com regras especfficas para suas disposi~oes), 

caso em que poderao concorrer todos os servidores qualificados no caput. 

3. DA INSCRI<;AO 

3.1 A inscric;:ao sera feita mediante o preenchimento do Reguerimento de lnscricao - Programa de 

Financiamento a Capacitacao Continuada (Educacao Formal), podendo ser acessado no sftio do IFSP 

atraves do link: Gestao de Pessoas/Documentos/Manuais e procedimentos: http://www.ifsp.edu.br/ 

index.php/arquivos/category/43 -recursos-humanos.html, no periodo de 05 de maio de 2014 ate o 

dia 30 de maio de 2014. 
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3.2 Para efeito do disposto acima, tambem serao aceitas e va lidadas pela DGP, todas as inscri~6es 

recebidas ate uma semana ap6s o termino do prazo, desde que o processo tenha sido devidamente 

reqistrado no Sistema SIGA dentro do prazo limite (30/mai/2014), quando recebidas por decorrencia 

do cronograma de romaneio de malotes dos Campi. 

3.3 0 nao envio da documenta~ao no prazo estabelecido caracterizara a desistencia do candidate no 

processo seletivo. 

4. DOS REQUISITOS E CONDic,;:OES PARA PARTICIPAc,;:AO NO PROCESSO SElETIVO 

4.1 Toda inscri~ao sera validada, desde que o Requerimento de pa rticipa~ao no processo seletivo 

esteja acompanhado da documenta~ao aba ixo relacionada, devidamente instrufdo em processo 

SIGA. numerado e rubricado, reunido (por meio de "bailarinas" ): 

I. Requerimento de lnscri~ao - Programa de Financiamento a Capacita~ao Continuada 

(Educa~ao Formal) (Anexo I); 

II. Justificativa do candidate que demonstre, de forma deta lhada, a singularidade do curso, a 

pertinencia de sua participa~ao, especia lmente, quanta a contribui~ao para o 

desenvolvimento de suas competencias profissionais individuais, face as 

competencias/atribui!;6es da unidade de l ota~ao/exe rdcio do IFSP; (Anexo I) 

Ill. l nforma~ao circunstanciada do superior hierarquico imediato, quanta a importancia do curso 

para a unidade/setor; (Anexo I) 

IV. ldentifica~ao da lnst itui~ao de ensino, CNPJ e endere~o; (Anexo I) 

V. Termo de compromisso (Anexo II); 

VI. Declara~ao, Contrato ou documento que comprove que o cand idate esta matriculado ou 

aceito no programa junto a ln stitui~ao de ensino; 

VII . Conteudo programatico do cu rso, contendo o detalhamento das disciplinas, e programa~ao 

que contenha obrigatoriamente: local em que sera ministrado o curso, tempo tota l de 

dura~ao e carga horaria; 

VIII. Projeto de pesquisa, se a i nstitu i~ao assim o exigir; 

IX. Preench imento dos anexos deste edital. 
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4.2 A inobservancia ou ausencia de um dos documentos elencados no subitem 4 .1 implicara na 

desclassificacao automatica do candidate. 

4.3 Alem dos documentos elencados no item 4.1 acima, a Comissao de Avalia~ao providenciara e 

apensara aos processos dos servidores classi ficados na lista preliminar os seguintes documentos: 

I - Declara~ao da Gerencia de Cadastro e Pagamento de Pessoal (GCPP), da Diretoria de Gestao de 

Pessoas quanta: 

• Aos afastamentos, ou quaisquer registros encontrados nos Assentamentos do 

se rvidor, bem como outras informa~oes que impe~am o deferimento do pedido; 

• Tempo de efetivo exercfcio na ca rreira; 

• A Classe e Nfvel da carrei ra em que se encontra o servidor; 

II - Declara~ao da Gerencia de Desenvolvimento e Capacita~ao de Pessoa l (GOP), da Diretoria de 

Gestao de Pessoas quanta: 

• Aos interstfcios de afastamentos que tenha a cumprir; 

Ill- Declara~ao da Coordenadoria de Processos Administrativos Discip linares: 

• Certidao Negativa de Processo Administrative Disciplinar; 

4.4 0 projeto de pesquisa ou, nao sendo o caso, o curso escolhido pelo candidato, devera estar 

correlacionado com as atribui~oes do ca rgo, sob pena de desclassificacao. 

5 . DAS VAGAS, VALORES e PERIODICIDADE DOS EDITAIS 

5.1 0 or~amento para o presente processo seletivo esta limitado a R$ 468.000,00 (Quatrocentos e 

Sessenta e Oito Mil Reais) podendo ser alterado durante o exercfcio conforme determina~ao, 

contingenciamento ou sa ldo de dispon ibilidade or~amentaria . 

5.2 0 financiamento de estudos destinar-se-a ao custeio parcial correspondente ao perfodo de julho 

de 2014 a dezembro de 2014, do va lor da matrfcula e mensalidades do curso (privado) indicado pelo 

candidato, limitado a: 
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• Ate R$ 2.400,00 (Dais Mile Quatrocentos Reais)- (semestre) para entidade privada; 

II. Especializa~ao (toto sensu) : 

• Ate R$ 2.400,00 (Dois Mi l e Quatrocentos Reais)- (semestre) para entidade privada; 

Ill. Mestrado (stricto sensu) : 

• Ate R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais) - (semestre) para entidade privada; 

ou 

• R$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)- (semestre) para Balsa Auxilio para entidade publica; 

IV. Doutorado (stricto sensu): 

• Ate R$ 8.200,00 (Oito Mile Duzentos Rea is) - (semestre) para ent idade privada; ou 

• R$ 3.900,00 (Tres Mil e Novecentos Reais) - (semestre) Balsa Auxilio para entidade 

publica; 

5.2.1 0 financiamento cobrira independentemente da titularidade do documento que se comprove o 

pagamento, apenas os va lores relatives as mensa lidades e matrlcula, limitando-se a 06 

parcelas/semestre. 

5.2.2 0 reembolso de cada parcela nao podera exceder a fra<;:ao correspondente a 1/6 do limite 

previsto no item 5.2, por mes de reembolso. 

5.3. 0 numero de vagas dos processos seletivos sera determinado pela Reitoria e a GDP/DGP e os 

Editais serao publicados Anualmente (entre abril e junho) sendo que os criterios para f ins de 

divulga<;:ao de novas editais, considerar-se-ao cumulativamente: 

• a quantidade de beneficiaries ja atendidos em a nos anteriores; 

• os pedidos de manuten<;:ao destes beneficiaries; e 
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• a disponibilidade on;:amentaria vigente. 

S.3.1 Atingindo-se o limite on;:amentario ou, em havendo l imita~ao de dota~ao or~amenta ria, 

imputada pela Uniao, nao sera divulgado novo processo seletivo, ate que se restabele~a saldo 

suficiente. 

S.3.2 Os pedidos de manuten~ao/prorroga~ao citado no item S.3 ocorrerao duas vezes ao ano, nos 

semestres subsequentes, onde os ja beneficiados pe lo programa, deverao protocolar ped ido nos RH 

dos Campi (pelos servidores dos Campi) ou na DGP da Reitoria (pelos servidores da Reitoria), 

impreterivelmente ate o dia 10 dos meses de JUNHO e NOVEMBRO, mediante manifesta~ao simples. 

S.3.3 lmpossibilitado de entregar o ped ido de manuten~ao do beneffcio para o semestre seguinte, o 

beneficiario, caso queira continuar a recebe-lo podera manifestar-se atraves de terceiros, mediante 

procura~ao simples, nao sendo aceitos ped idos entregues por correio eletronico. 

S.3.3.1 A falta de manifesta~ao no prazo estipulado sera caracterizada desistencia do beneficiario e 

consequentemente, o cancelamento do beneffcio, permitindo o lan~amento de novo ed ital para 

previsao or~amenta ria do exercfcio seguinte. 

S.4. A c l assifica~ao e propor~ao de vagas (para lnstitui~oes Privadas) estao divididas dentre as 

carreiras da seguinte forma: 

Categoria Valores mensais x 
Servidores Docentes 

Servidores Tecnicos 
(Total de Vagas) (06) Meses Administrativos 

Gradua~ao 
Ate: R$ 400,00 X 06 00%-00 vaga 100% - OS vagas 

OS Vagas 

Especializa~ao 
Ate: R$ 400,00 x 06 20% - 02 vagas 80% -08 vagas 

10 vagas 

Mestrado 
Ate: R$ 900,00 x 06 30% - 06 vagas 70% - 14 vagas 

20 vagas 

Doutorado 
Ate: R$ 1.200,00 x 06 80% - 24 vagas 20% - 06 vagas 

30 vagas 

Total: R$ 360.000,00 - destinado as lnst itui~;:oes Privadas 
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5.5. A c l assifica~ao e propor~ao de vagas (para l nstitui~6es Publicas) estao divididas dentre as 

carreiras da seguinte forma: 

Categoria Valores mensais x 
Servidores Docentes 

Servidores Tecnicos 
(Total de Vagas) (06) Meses Administrativos 

Mestrado 
Ate: R$ 500,00 x 06 30%- 03 vagas 70% - 07 vagas 

10 vagas 

Doutorado 
Ate: R$ 650,00 x 06 80%- 16 vagas 20% - 04 vagas 

20 vagas 

Total: R$ 108.000,00 - destinado as lnstitui~6es Publicas 

Total Geral: 

R$ 468.000,00- para o 2Q Semestre de 2014. 

5.6. Os quantitativos disponibilizados, assim como a distribui~ao das vagas par carreira, que nao 

forem preenchidos em sua tota lidade poderao ser remanejados as outras carreiras, com candidatos 

excedentes que atendam as normas de f inanciamento, respeitada a ordem de classifica~ao e a 

disponibilidade o r~amentaria. 

6. DA COMISSAO DE AVALIA<;:AO E DOS CRITERIOS DE CLASSIFICA<;:AO, SELE<;:AO E DESEMPATE 

6.1 Os processos seletivos dos cursos objeto de financiamento, nos termos deste Ed ita l, serao 

ana lisados, aprovados e homologados por comissao constitu ida da segu inte forma: 

• um membra da CPPD indicado pela presidencia; 

• um membra da CISTA indicado pela presidencia; 

• um membra da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal (COP}, indicado pela Diretoria 

de Gestao de Pessoas; 

6.2 Ap6s avalia~ao da documenta~ao e dos requisitos previstos no item 4, a Comissao constitu ida 

leva ra em considerac;:ao (para fins de C lassifica~ao, Se le~ao e desempate) os seguintes criterios: 

I. Entre servidores Tecnicos Administrativos: 

a) Menor Classe e Nive l da carre ira; 
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b) Tempo de Servi<;o no IFSP (em dias) dividido por (100)- de efetivo exercfcio; 

c) Servidor mais velho, pontuado (em dias) e dividido por (100); 

II. Entre servidores Docentes: 

a) Menor Classe e Nivel da carreira; 

b) Tempo de Servi<;o (em dias) dividido por (100)- de efetivo exerdcio; 

c) Servidor mais velho; 

6.3. Vencidos os tres criterios de classifica<;ao, em caso de empate sera selecionado o candidato com 

maior Tempo de Servi<;o Publico Federal (anterior ao IFSP) cuja pontua<;ao sera dada em dias dividido 

por 100 e, persistindo o empate, decidir-se-a por sorteio. 

6.6 Ao final dos trabalhos, a Comissao devera divulgar a lista preliminar com a classificacao de todos 

os candidates, seguindo-se a ordem crescente de pontua<;ao: 

Ill. Classifica~ao em 06 listas para Tecnicos Administrativos, concorrentes entre si, sendo: 

• Concorrentes (lnstitui~oes Privada) 

Vagas disponiveis para Gradua<;ao; 

Vagas disponiveis para Especializa<;ao Lato Sensu. 

Vagas disponiveis para Mestrado Stricto Sensu; 

Vagas disponiveis para Doutorado Stricto Sensu. 

• Concorrentes (lnstitui~oes Publicas) 

Vagas disponiveis para Mestrado Stricto Sensu; 

Vagas disponiveis para Doutorado Stricto Sensu. 

IV. Classifica~ao em OS listas distintas para docentes, concorrentes entre si, sendo: 

• Concorrentes {lnstitui~oes Privada) 

Vagas disponiveis para Especializa<;ao Lato Sensu; 

Vagas disponiveis para Mestrado Stricto Sensu; 

Vagas disponiveis para Doutorado Stricto Sensu. 

• Concorrentes (lnstitui~oes Publicas) 

Edital (DGP) n• 0112014- Proccsso Sclctivo de Financiamenlo de Cursos de P6s-Gradua~ilo 9 



SER vu;o PUBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA('AO, CI ENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO 

Pro Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
Diretoria de Gestiio de Pessoas 

Vagas disponfveis para Mestrado Stricto Sensu; 

Vagas disponfveis para Doutorado Stricto Sensu. 

7. DO RECURSO 

7.1 A lista preliminar com a classificac;:ao de todos os candidates sera divu lgada na pagina eletr6nica 

do IFSP ate o dia 30 de junho de 2014. 

7.2 0 cand idate que desejar interpor recurso contra a lista preliminar de classificac;:ao dispora de 02 

(da is) dias uteis para faze-lo e encaminha-lo a DGP, a contar do dia util subsequente ao da divulga<;ao 

do resul tado. 

7.2.1 Para efeito do disposto acima, tambem serao ace itas e validadas pela DGP, todos os recu rsos 

recebidos ate uma semana ap6s o t ermino do prazo, desde que o processo tenha sido devidamente 

protocolado no Sistema 5/GA dentro do prazo limite, quando recebidas por decorrencia do 

cronograma de romaneio de malotes dos Campi. 

7.3 0 recurso intempestivo nao sera reconhecido em hip6tese alguma. 

7.4 0 candidate devera encaminhar seu recurso dirigido a DGP, aos cu idados da Comissao de 

Ava lia<;ao e Classifica<;ao, de forma clara, consistente e objetiva, indicando especif icamente qual e o 

objeto de sua irresigna<;ao. 

8. DO RESULTADO FINAL 

8.1 A divulga<;ao da homologa<;ao reali za da pela Comissao do result ado f inal do processo seletivo, 

contendo as listas definitivas de classificac;:ao dos beneficiaries, ficara sob responsabilidade da DGP, 

considerando os percentuais e demais condicionantes do item 5 do presente edital. 

9. DAS DISPOSic;OES FINAlS RELATIVAS AO BENEFfCIO 
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9.1 0 candidato contemplado tera lanc;:ado em folha de pagamento o va lor ressarcido pelo 

lnstituto Federal de Educac;:ao Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo. 

9.1.1 Semestralmente, decorrente dos pedidos de manutenc;:ao/prorrogac;:ao do beneficia ja 

concedido, os pagamentos continuarao a ser realizados normalmente atraves da folha de pagamento 

considerando as seguintes datas base para solicitac;:ao da manutenc;:ao: 

I - data base do pedido para garantia do beneficia no primeiro semestre do exerdcio segu inte: 

Solicitac;:ao ate 10 de novembro- para efeito financeiro: janeiro; e 

II -data base do pedido para garantia do beneficia no segundo semestre do exerdcio: Solicitac;:ao ate 

10 junho- efeito financeiro: julho. 

9.1.2 Apenas para efe ito da liberac;:ao do primeiro beneficia, cons iderando os prazos, cronograma de 

aplicac;:ao e homologac;:ao deste ed ital, fica garantido ao servidor contemplado, o pagamento 

cumu lative e retroativo dos meses de julho/2014 e subsequentes, ate que se normalizem os 

pagamentos mensais. 

Exclusive aos servidores beneficiados pela modalidade Reembolso (institui~6es Privadas) 

9.2 Para garantir o desembolso orc;:amentario programado, nao sera aceito e considerado valido 

(para fins de reembolso), qualquer pagamento, mesmo a titulo de matricula ou mensalidade, que 

tenha sido realizado antes do mes de julho de 2014. 

9.2.1 A concessao do beneficia se dara na modalidade de reembolso da despesa mensal, ou parte 

dela, realizado com a apresentac;:ao do comprovante de pagamento da matricula ou da mensalidade 

do curso, a ser creditado em folha de pagamento ate o mes subsequente ao mes de apresentac;:ao. 

9.2.2 Nao se rao aceitos recibos simples ou agendamentos eletr6nicos de pagamento; 

9.2.3 0 reembolso ficara condicionado a apresentac;:ao de comprovante de cobranc;:a bancaria, com 

autenticac;:ao medlnica de pagamento ou acompanhada de comprovante bancario de quitac;:ao, 
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sendo aceito recibo, desde que acompanhado de justificativa da entidade educacional sabre a 

impossibilidade de emissao da nota fiscal ou do boleto de cobranc;a bancaria. 

9.2.4 0 beneficiario devera requerer o reembolso junto a Diretoria de Gestao de Pessoas (na 

Reitoria) ou junto as Coordenadorias de Gestao de Pessoas/RH (nos Campi); 

9.2.5 Os comprovantes apresentados serao sempre recebidos e atestados par servidor da CDP/GDP 

(na reitoria) ou nas CGP/RH (nos CampiL devendo este produzir c6pia e aferir, mediante carimbo de 

identificac;ao pessoal, que o documento confere como originaL observado o contido no item 9.4. 

I- Para que o cn~dito do beneficia seja efetivado na folha de pagamento do mes correspondente, os 

comprovantes (devidamente atestados) deverao ser encaminhados pelos Campi e efetivamente 

recebidos na DGP ate o 52 (quinto) dia util domes. 

II - Os comprovantes de pagamento recebidos posteriormente ao 52 dia util serao processados no 

mes subsequente ao do recebimento, sem prejufzo de acumular-se com o envio do comprovante do 

mes. 

9.2.6 Para efeito do disposto no subitem 9.2.5 deverao ser apresentados apenas os documentos 

originais, para conferencia e emissao das c6pias que serao atestadas, nao sendo aceitos documentos 

digitalizados para aferic;ao. 

9.2.6.1 Caso o documento seja encaminhado sem o ateste do servidor que ana lisou e sem o carimbo 

"confere com o original", o documento nao sera validado para f ins de pagamento, e sera 

devolvido ao Campus, para providencias cabfveis a soluc;ao. 

9.2.6.2 Nesta situac;ao, o servidor beneficiario nao sera prejudicado, mesmo que se perca o prazo de 

inserir na Folha do mes de referenda (o reembolso correspondenteL podendo ser, 

excepcionalmente pelas circunstancias contidas no subitem 9.3.1.2, pago cumulativamente, 

no mes subsequente. 
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9.2.6.3 Toda documenta~ao apresentada e gerada, decorrente do processo inicial, sera juntada, 

numerada e rubricada no proprio volume de processo original, (inclusive c6pia da 

documenta~ao, quando esta for ineficiente, conforme tratada no item 9.3.1.2) formando um 

unico Iastra documental para todo o periodo do beneffcio. 

9.2.6.4 Os comprovantes mensais para reembolso, depois de realizados os procedimentos de calculo 

e lan~amento na Folha - pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal (CPP) - serao 

encaminhados a Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacita~ao de Pessoal (COP) para 

providenciar referida juntada aos autos do processo e o respective arquivamento, conforme 

subitem anterior. 

9.3 Exceto para o que disp6e os itens 9.1 e seus subitens, e do 9.2.6 e seus subitens, nao serao 

aceitos (sob nenhuma justificativa) comprovantes entregues cumulativamente de mais de um mes de 

referenda, que compreenda periodos anteriores. 

9.3.3 Caso seja regra da lnstitui~ao de Ensino o pagamento concomitante de (matricula e 

mensalidade no mesmo mes) poderao ser reembolsados ambos os comprovantes 

apresentados, desde que cada documento discrimine claramente estas condic:6es e seus 

valores nao ultrapassem os limites orc:amentarios e nao se trate de perfodo base anterior a 

julho/2014. 

9.3.3.1 Para liberac;:ao do reembolso previsto no item anterior, o beneficiario devera anexar a 
documentac;:ao de pagamentos apresentados, comprova~ao de que pagamentos de matrfcula 

e mensalidade no mesmo mes sao regras da lnstituic;:ao de Ensino. 

9.4 Para ser considerado habil- no caso de Nota Fiscal ou Recibo, o documento devera constar: 

I. nome do beneficiario; 

II. CNPJ da lnstituic;:ao; 
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IV. discrimina~ao do servi~o (matricula ou mensalidade); 

V. mes e ano da presta~ao de servi~o; 

VI. valor; 

VII. registro de quita<;:ao devidamente firmado pelo responsavel da institui<;:ao; 

VIII. carimbo de identifica<;:ao do funcionario; e 

XIX. da lnstitui<;:ao de Ensino (papel timbrado original). 

9.5 Caso o beneficiario pague mensalidades em atraso serao excluidos do calculo de reembolso os 

juros, acrescimos e as multas, observada ainda, a impossibilidade de cumula<;:ao de comprovantes. 

Exclusive aos servidores beneficiados pela modalidade Balsa Auxilio {lnstitui~oes Publicas) 

9.6 Aos beneficiaries da modalidade Balsa auxilio, nao sera necessaria protocolar pedido de 

reembolso mensa I, cujo valor eo fixado para P6s Gradua~6es, observados os termos deste edital. 

S itua~oes previstas, no que couber para ambas as modalidades de beneficios 

9.6.1 Para nao comprometer e garantir a execu~ao or<;:amentaria disponibilizada, caso haja mudan<;:a 

da disponibilidade or<;:amentaria para Capacita<;:ao (seja de redu~ao por motive de 

contingenciamento, seja por pedido de suplementa<;:ao or~amentaria), sera realizada a revisao dos 

valores ja pactuados pela Comissao de Avalia<;:ao, reunida extraordinariamente junto a PRD para 

analisar o impacto financeiro e tamar a decisao pela : 

I- manuten<;:ao, redu<;:ao ou aumento dos beneficios. 

9.6.2 Se da referida reuniao resultar a decisao pela manutencao, reducao ou aumento do va lor ja 

pactuado: 

I- Em virtude da manutencao nao cabera recurso ou quaisquer pedidos de aumento da balsa para 

todo o resto do semestre, garantida a revisao anual pela Comissao; 

II- Em virtude de reducao nao serao aceitos pedidos de recursos; 

Ill - Em virtude de aumento nao serao necessaries pedidos de incremento do beneficia, pais sera 

garantida a adequa<;:ao financeira na folha domes seguinte ao da decisao. 
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9.7 Nao estao acobertados par este programa nenhum reembolso de quaisquer pagamentos extras, 

sob nenhuma justificativa. 

9.8 Em caso de reincidencia no descumprimento das regras previstas nos artigos deste edital, o 

custeio sera automaticamente cancelado eo beneficiario comunicado. 

9.9 0 financiamento sera mantido semestralmente, podendo ser prorrogado para as anos 

subsequentes, de forma a alcan<;:ar todo o tempo previsto para a conclusao regular do curso, 

considerando a disponibilidade or<;:amentaria dos exercfcios seguintes e a data base para reinfcio do 

reembolso conforme itens 9 .1.1. e 9.1.1.1. 

10. DO CANCELAMENTO E EXCLUSAO DO BENEFfciO 

10.1 Na hip6tese do beneficia rio nao obter o titulo ou grau que justificou o investimento do IFSP, ele 

devera assumir a responsabilidade decorrente, na forma do art. 46 da Lei nQ 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, ressarcindo os gastos com seu aperfei<;:oamento, salvo na hip6tese comprovada 

de for<;:a maior ou de caso fortuito, a ser analisado pela Comissao constituida par este Edital. 

10.2 Sao causas que cessam automaticamente o beneficia, caracterizando a exclusao do beneficiario: 

I. nao conclusao do curso no perfodo de tempo previsto para o seu termino regular; 

II. puni<;:ao administrativa com pena de suspensao, demissao ou de destitui<;:ao de cargo de 

confian<;:a; 

Ill. frequencia insuficiente ou reprova<;:ao par motivo de falta injustificada, desistencia, ou 

trancamento, mesmo que temporaria; 

IV. cessao ou requisi<;:ao para outro 6rgao, bern como redistribui<;:ao, disponibilidade, 

aposentadoria, demissao e exonera<;:ao; 

V. a reincidencia no descumprimento das regras previstas deste Edital. 

VI. as hip6teses do item 2 deste Edital. 

VII. nao solicitar manuten<;:ao do beneficia para o semestre seguinte; 
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10.3 A exclusao do beneficia obriga o servidor a ressarcir ao erario o montante efetivamente 

despendido pelo IFSP, em conformidade ao que dispoe a Lei 8.112/90, exceto na hip6tese de 

aposentadoria par invalidez e licenc;:as par motivo de saude, devidamente homologados, que 

inviabilizem a realizac;:ao e conclusao do curso naquele periodo. 

10.4 Ap6s conclusao do curso, o beneficiario devera permanecer no IFSP par periodo de tempo 

identico ao da durac;:ao do beneficia, sob pena de responder pela imediata restituic;:ao do montante 

efetivamente investido pelo IFSP. 

10.5 A Comissao avaliara eventuais hip6teses nao previstas expressamente neste Edital, assim como 

eventos que caracterizem caso fortuito e/ou de forc;:a maior. 

11. DAS DISPOSI<;OES FINAlS: 

11.1 As parcelas vencidas antes do periodo de validade do presente edital (01Q de julho de 2014) sao 

de responsabilidade do beneficiario, nao sendo objeto de ressarcimento em nenhuma hip6tese. 

11.1.1 Se, ao final do semestre, ao apresentar o comprovante de pagamento de dezembro, restar 

comprovado que ja foram reembolsadas as 06 parcelas previstas, mesmo aquela ultima seja a do 

mes correspondente, sera esta compensada em func;:ao da primeira que fora paga indevidamente. 

11.2 Considerando a disponibilidade orc;:amentaria existente para o exercicio, caso ocorram 

restric;:oes par contingenciamento orc;:amentario, o numero de financiamentos ofertados poderao ser 

reduzidos par decisao da Comissao em conjunto com a PRD. 

11.3 No caso de reduc;:ao do numero de financiamentos dentro do mesmo exercicio ou para 

exercicios futures, a exclusao de beneficiaries devera observar a ordem decrescente de classificac;:ao 

do processo de selec;:ao. 
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11.4 Em caso de cancelamento e exclusao do beneficia ou, ainda, em caso de conclusao do curso 

antes de alcan<;ado o teto previsto no item 5.1, sera contemplado o proximo candidate da lista 

definitiva de classificadio homologada. 

11.5 Conclufdo o curso, o servidor beneficiado com o financiamento de est udos devera apresentar 

c6pia do certi ficado de conclusao ou documento equivalente a Coordenadoria de Desenvolvimento e 

Pessoa l, para conclusao do processo administrative. 

11.6 0 se rvidor beneficia do devera ceder as direitos autorais referentes ao trabalho de conclusao do 

curso em favor da Uniao, com exclusividade, pelo prazo de 1 (um) ano a partir do termino da p6s

gradua<;ao, para publica<;ao virt ual ou impressa pe lo IFSP, a criteria desta. 

11.7 Caso a monografia, disserta<;ao au tese nao venha a ser publicada no perfodo do item anterior, 

o autor tera plenos direitos sabre a obra. 

11.8 Os casas omissos serao resolvidos pe la Comissao, ouvido por voto de minerva (com peso de 2 

votos), o Pr6 Reitor de Desenvolvimento lnstituciona l (PRO). 

11.9 Fazem parte deste Edital: 

Anexo I - Modele de Requerimento de lnscri<;ao - Programa de Financiamento a 
Capacita<;ao Continuada (Educa<;ao Formal); 

Anexo II- Modele de Termo de Compromisso; 

Anexo Ill- Cronograma de Atividades; 

Anexo IV - Pontua<;ao; e 

Anexo V - Cronograma de Reembolso. 

ANEXO I 

Programa de Financiamento a Capacita~ao Continuada (Educa~ao Formal) 
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1. NOME: 

4. CARGO EFETIVO: 

7. UNIDADE DE LOTA~AO: 

9. TELEFONE/SETOR: 

13. NOME: 

15. INSTITUI<;AO DE ENSINO: 

16. DEPARTAMENTO: 

17. ENDERE<;O: 

18. BAIRRO: 

21. CEP: 

24. ENDEREl;O TELEFONICO: 

26. INfC/0 DO CURSO: 

35. VALOR TOTAL DO CURSO: 

38. Outros dodos: 

Pro Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
Diretoria de Gestiio de Pessoas 

DADOS DO SERVI DOR 

12. CPF: 13. MATRfCULA SlAPE: 

IS. DATA DE ADMISSAO NO IFSP: 16. FUN~AO: 

8. UNIDADE/SETOR DE EXERCfCJO: 

10. TELEFONE/PESSOAL: 11. E NDERE~O ELETRONICO: 

IDENTIFICA(;AO DA CAPACITA(;AO 

14. MODAL/DADE: 

19. CiDADE: 20. UF: 

122. DDD: 123. TELEFONE: 

25. CNPJ: 

27. TERM/NO DO CURSO: 28. HORARIO: 29. CARGA HORARIA: 

36. NUMERO DE PARCELAS: 37. VALOR A SER PAGO EM CADA PARCELA: 

JUSTIFICATIVA DO SERVIDOR 
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PERTINENCIA DO EVENTO 

Pelo Presente manifesto meu interesse em participar do curso de doutorado/ mestrado 

academico ou profissional/especializa~ao/MBA/Gradua~ao constante do requerimento de inscri~ao 

ao qual estou aderindo. 

Comprometo-me a enviar para ao RH c6pia do comprovante de aproveitamento ou do 

certificado de conclusao/participa~ao fornecido pela ent idade promotora e enviar um exemplar do 

trabalho final do curso, sob pena de ressarcir a Administra~ao os recursos publicos despendidos, 

quando houver. 

Em casas de ausencia, nao participa~ao ou obten~ao de baixo grau de aproveitamento, 

comprometo-me a restituir os va lores recebidos. 

LOCAl/DATA ASSINATURA DO SERVIDOR 
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PARECER DA CHEFIA IMEDIATA 

(QUANTO AO DESEMPENHO DAS TAREFAS, APTIDAO PARA ESTUDO E PESQUISA E APLICABILIDADE 

DOS CONHECIMENTO$ PARA A AREA DE ATUA~AO) 

LOCAL/DATA ASSINATURA DO SERVIDOR 

A falta do carimbo ou da informac;ao de dados pessoais implica em nao aceitac;ao da inscric;ao. 
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ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO 

0 Institute Federal de Educa~ao Ciencia e Tecnologia de Sao Pau lo- IFSP, localizado na Rua Pedro 

Vicente n2 625 - Pari, Sao Paulo/SP e -----------------------' 

CPF _________ aluno (a) contemplado (a), para o Financiamento/ Bolsa de Curso de 

Graduacao ou P6s-Graduacao para o 22 semestre de 2014, vem pelo presente instrumento, acordar 

o que se segue: 

I. 0 IFSP concedera Financiamento/Bolsa de estudo no valor de R$ ( ) co rrespondente 

ao de Curso de Graduacao/P6s-G raduacao para 22 semest re de 2014. 

II. 0 beneficiario do programa tera lan~ado na folha de pagamento o valo r ressarcido pela DGP. 

Il l. Declaro estar ciente que devo comprovar a quita~ao da mensa lidade, encaminhando DGP 

Nota Fiscal da institui~ao de ensino ou comprovante de co bran~a bancaria, com autentica~ao 
-

mecanica de pagamento, ou acompanhada de comprovante bancario de qu ita~ao, ou recibo 

em nome do beneficia rio, sob pena de suspensao do beneficia . 

IV. Estou ciente que em havendo reincidencia (pela nao entrega dos documentos nos termos e 

prazos estabelecidos no Edital), o beneficia sera cancelado. 

V. Reconhe~o que nao havera o pagamento de diarias e passagens aereas para rea liza~ao do 

curso, ou qualquer outra forma de custeio ou despesas extras, fora do objeto do programa, 

tais como material didatico, provas e disciplinas fora da grade do curso, cuj as deverao ser 

arcados exclusivamente par mim. 

VI. Ap6s conclusao do curso, me comprometo a permanecer no IFSP par periodo de tempo 

identico ao da dura~ao do beneficia, sob pena de responder pela imediata restituicao do 

investimento efetivamente despendido. 

VI I. Declaro abrir mao dos direitos autora is referentes ao trabalho de conclusao do curso em 

favor do IFSP, com exclusividade, pelo prazo de 1 (um) a no a partir do termino do curso. 

VIII. Ao firmar o presente termo de compromisso, me comprometo em aceitar a integra lidade das 

regras do Edital n2 01/2014 - DGP assumo e declaro perante o IFSP, estar ciente das 

obriga~6es para participa~ao no referido programa, bem como dos va lores que, em caso de 

desligamento do programa, me comprometo a ressarcir. 

Data e Local 

Assinatura do Servidor 
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ANEXO Ill- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE RESPONSAVEL 

Pre-lnscri~ao dos candidates no Site da CANDIDA TO 

Escola 

Envio da documenta~ao constante no do CANDIDA TO 

ITEM 4 do Edital, para DGP 

Recebimento e Analise pela Comissao COMISSAO 

Julgadora 

Publica~ao da lista preliminar de COMISSAO I DGP 

classifica~ao 

Recursos CANDIDA TO 

Analise dos recursos COMISSAO I PRD 

Classifica~ao por propor~ao de vagas COMISSAO 

Publica~ao do resultado final DGP 

Envio da documenta~ao para o 1Q CANDIDA TO APROVADO 

pagamento 

(juntamente com a documenta~ao para 

o 2Q pagamento) JULHO e AGOSTO 

Primeiro financeiro na folha Contra-Cheque 

DATAIPERfODO 

Ate 3o1os12o14 

Ate 30IOGI2014 

Dois dias uteis 

Tres dias uteis 

Ate 3o1o1 12o14 

Ate 30I07 12o14 

Ate SQ dia util de 

agosto 

0110912014 
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ANEXO IV- PONTUAc;:AO 

AVALIAc;:AO CURRICULAR Atribufdo pelo Uso 
Servidor COMISSAO 

Criterios Pontua~ao Pontua~ao Pontua~ao 

Base Parcial Total 

A-1 = 200 

A-ll= 190 

A-111 = 100 

A-IV= 100 

B-1 = 160 
B- 11 = 150 
B-Ill= 140 

B-IV = 130 

Classe e Nfvel da carrei ra - Tecnico Admin istrative C-1 = 120 

(comprovado mediante declara~ao emitida pel a C-11 = 110 

Gerencia de Cadastro e Pagamento de Pessoal C-111 = 100 

GCPP-DGP). C-IV = 90 

D-1 = 80 
D-11 = 70 

D-Ill= 60 
D-IV =50 

E-1 = 40 
E-ll= 30 

E-11 1 = 20 
E-IV = 10 

Antiguidade no cargo - 1,0 ponto por dia de 
efetivo exercfcio no IFSP ate 3010512014, dividido 

por 100 (comprovado mediante declara~ao emitida I 
pela CCMIDGP). 100 
Criteria de desempate: 

ldade em dias dividido por 100. 

I 
100 

Criteria de desempate: 

Antiguidade no Servi~o Publico Federa l (anterior ao 
IFSP), contado em dias e dividido por 100. I 

100 

Total de Pontua~ao 
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ANEXO IV- PONTUA<:AO 

Criterios para Pontua«;ao Atribufdo pelo Servidor 

Descri«;ao Pontua«;ao Pontua~;ao 

Base Parcial 

D-1-1 = 200 

D-1-2 = 190 

D-11-1 = 160 

D-11-2 = 150 

Classe e Nfvel da carreira - Docente (comprovado D-111-1 = 120 

mediante declara«;ao emitida pel a Gerencia de D-111-2 = 110 
Cadastro e Pagamento de Pessoa l GCPP-DGP). D-111-3 = 100 

D-111-4 = 90 

D-IV-1 = 80 

D-IV-2 = 70 

D-IV-3 = 60 
D-IV-4 =50 

Antiguidade no cargo - 1,0 ponto par dia de 
efetivo exercfcio no IFSP ate 3010512014, dividido 

par 100 (comprovado mediante declara«;ao emitida I 
pe la CCMIDGP). 100 

!dade em dias dividido par 100. 

I 
100 

Criteria de desempate: 

Antiguidade no Servi«;o Publico Federal (ante rior ao 
IFSP), contado em d ias e dividido par 100. I 

100 

Total de Pontua~;ao 

Local, data: 

assinatura do servidor: 

assinatura da chefia imediata: 

Edital (DGP) no 01/2014 - Processo Selctivo de Financiamento de Cursos de P6s-Gradua<;:ao 

COMISSAO 

Pontua«;ao 
Total 

24 


