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       São Paulo, 17 de maio de 2019 

 

COMUNICADO Nº 01/2019-CISTA-IFSP   

 

Aos Servidores Técnicos Administrativos do IFSP 

A/C – CISTA 

 

Assunto: Comunicado sobre as informações atualizadas a respeito da implementação da flexibilização da jornada de trabalho 

flexibilizada. 

 

A Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação do 

IFSP (CISTA), informa que no dia 02 de maio de 2019, a Reitoria recebeu o Oficio nº 0155/2019 do Tribunal de Contas da 

União, solicitando esclarecimentos referente às providencias adotadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, a respeito da implementação da flexibilização da jornada de trabalho dos servidores Técnicos 

Administrativos em Educação. 

A CISTA participou de uma reunião no dia 13 de maio de 2019 com o representante da Reitoria do IFSP e a 

Comissão Central 30 horas, para tratar do assunto. Durante a reunião, houve entendimento diverso sobre o mesmo assunto, 

não havendo, portanto, acordo. A CISTA reitera seu posicionamento a favor de destacar as ações que foram realizadas 

durante esse período de flexibilização. Sem definição de uma data de adequação de jornada, como solicitam os órgãos de 

controle, a Comissão compreende que antes, argumentos mais sólidos precisam ser apresentados do que os que foram 

apresentados anteriormente e a CISTA tem muito a contribuir com isso.  

A CISTA defende igualmente que sejam apresentados o maior número de indicadores possíveis, ressaltando os 

benefícios da jornada flexibilizada para a instituição.  

A CISTA está em contato com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (SINASEFE), estudando as próximas ações possíveis referente ao tema. A Comissão considera oportuno e 

importante, neste momento, manter os servidores administrativos informados sobre a situação, salientando que é um 

momento de união entre todos. Também, em respeito à transparência, todos se manterão informados. 

A Reitoria tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento do Oficio, para se manifestar. 

Compreende-se que a autonomia da resposta pertence ao reitor, mas é desejo de todos os envolvidos construir uma saída em 

conjunto, colaborando com os gestores máximos de nossa instituição. 

 

Isabel Cristina Corrêa Cruz 

Coordenadora CISTA 

 

 


