
Flavio Lens
Candidato ao Conselho Superior

Instituto Federal de São Paulo, 2021
Segmento Técnicos Administrativos em Educação

Prezado(a)s colegas e amigo(a)s servidore(a)s TAEs, gostaria de me apresentar. 

Sou servidor do IFSP há 8 anos, lotado no câmpus Catanduva desde fevereiro de 2013, primeiramente com o 
cargo de Assistente de Alunos. Participei do primeiro concurso do IFSP em 2010, logo após a criação da Rede 
Federal e transformação do antigo CEFET em Instituto Federal, e, como boa parte dos colegas, acompanhei 
com apreensão a longa espera para nomeação desse concurso. Em 2014 fui aprovado em um novo concurso, 
desta vez no cargo de Assistente em Administração, cargo que ocupo desde então, sempre lotado na 
Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA) do câmpus. 

Sou formado desde 2018  em Gestão da Tecnologia da Informação  pela Faculdade de Tecnologia de 
Catanduva – FATEC, e pós graduado desde 2020 em Gestão da Tecnologia da Informação  pela Universidade 
Anhanguera – Polo EaD Catanduva.

Tenho 11 anos de experiência profissional no serviço público, fui Auxiliar Administrativo na Escola Técnica 
Estadual Elias Nechar, também na cidade de Catanduva, de janeiro de 2010 a janeiro de 2013. 

Dentre as atividades internas no câmpus, participei da fase inicial da Comissão Local de implantação das 30 
horas, fui membro da Comissão Organizadora do IFShow, evento multicultural organizado pelos alunos e 
servidores do Câmpus Catanduva até 2017, no qual estudantes e servidores têm a chance de mostrar seus 
talentos nas mais variadas modalidades artísticas, como dança, artes visuais, música, entre outros. 

Faço parte desde 2018 do Conselho de Ensino (CONEN) do IFSP, tendo sido eleito no primeiro mandato como 
titular e, em 2020, em meu segundo mandato, como suplente, e atualmente ocupo uma vaga titular devido ao 
desligamento de um dos colegas de Conselho.

Minhas principais propostas, se eleito (seja como suplente ou titular), baseiam-se em quatro princípios básicos:

● Isonomia - Lutar pela implantação, operacionalização e manutenção da Jornada Flexibilizada de Trabalho 
(30 horas) para todos os servidores TAEs, sem distinção de setor;

● Agilidade - Estudar formas de ampliar a desburocratização de processos, dando preferência a documentos 
e processos eletrônicos, utilizando sistemas já consolidados como o SUAP;

● Social  - Defender, de forma veemente, a educação pública integralmente gratuita, ampla, baseada nos 
preceitos de igualdade, laicidade e humanização;

● Defesa da escola pública  - Lutar contra qualquer discurso visando o sucateamento do Serviço Público 
Federal e/ou ameaças à autonomia do IFSP, bem como discursos negacionistas e fake news. 

Estes quatro princípios podem parecer pouco, porém não são apenas palavras soltas. São princípios que sempre 
utilizei em meu ambiente profissional. São propostas concretas, cuja possibilidade de cumprimento é real. Desde 
meu ingresso em 2013, vejo o IFSP como modelo de escola pública e de gestão administrativa. Obviamente, por 
se tratar de uma rede com quase 40 câmpus, que faz parte de uma Rede Federal de educação, há inúmeras 
falhas e problemas que podem e devem ser corrigidos. Porém, também vejo, nesses 10 anos de IFSP (8 deles nos 
quais faço parte), uma quantidade imensurável de colegas que “vestem a camisa” da Instituição e lutam por 
uma escola pública inovadora, de qualidade, igualitária e autônoma. Dentre estes colegas, fiz amigos que 
transcendem o ambiente acadêmico e profissional.
Enfim, agradeço desde já pela paciência que você teve ao ler estas propostas, e farei o meu melhor para 
honrar cada voto que eu possa vir a ter nessa eleição. Muito obrigado!!!
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