
  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO N.º 12/2015, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015 

Torna pública a criação dos 

Núcleos descentralizados de 

Gestão de Pessoas e de 
Tecnologia de Informação, em 

São João da Boa Vista 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais. considerando a Resolução nº 104, de 02 de setembro 
de 2014, que aprova a criação dos núcleos descentralizados da Reitoria, aprovada pelo 

Conselho Superior. 

RESOLVE: 

Art. 1º Tornar pública a criação dos Núcleos Descentralizados de Gestão 

de Pessoas (NGP) e de Tecnologia da Informação (NTI) com sede na cidade de São João 

da Boa Vista. 

Parágrafo Unico. A presente Resolução disciplina a organização. as 
competências e o funcionamento das instâncias administrativas dos Núcleos. 

CAPÍTULO | 
DA SEDE 

Art.2º O NTI será sediado nas dependências do Campus São João da Boa 
Vista, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP, pelos 

motivos descritos a seguir: 

I. compartilhamento de infraestrutura física no que tange a 

fornecimento de água, energia elétrica, telecomunicação. 

segurança e limpeza: 
HI. fornecimento de serviços de água, energia elétrica e 

telecomunicação diferentes dos existentes na Reitoria, garantindo, 

com isso, a redundância desses serviços: 

HI. presença de infraestrutura de rede óptica de alta velocidade e 
redundante, já em funcionamento no campus e com 

compatibilidade com a infraestrutura prevista: 
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IV. localização estratégica do campus em relação aos outros campi do 

IFSP. viabilizando, com isso, interconexões lógicas de 
complexidade reduzida e econômica. 

Parágrafo Único. Visando garantir a compatibilidade das ações do NTI 

aos interesses Sistêmicos da Alta administração. a decisão do local de instalação desse 
núcleo poderá ser alterada para sede própria na cidade de São João da Boa Vista. 

Art.3º O NGP terá sede nas dependências do Campus São João da Boa 

Vista do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo — IFSP 
justificada por: 

Il. compartilhamento de infraestrutura física, fornecimento de água. 
energia elétrica. telecomunicação. segurança e limpeza: 

H. localização estratégica do campus em relação a outros campi, 

viabilizando acesso aos serviços prestados pelo núcleo: 

HI. presença de infraestrutura do NTI no campus, possibilitando a 
utilização compartilhada dos bens patrimoniais. 

Parágrafo Único. Visando garantir a compatibilidade das ações do NGP 

aos interesses Sistêmicos da Alta administração. a decisão do local de instalação desse 

núcleo poderá ser alterada para sede própria na cidade de São João da Boa Vista. 

CAPÍTULO II 
DA NATUREZA 

Art. 4º O NGP e o NTI promoverão ações de natureza técnica e 

operacional, em estrutura administrativa própria. atuando de forma sistêmica e 
subordinados à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional — PRD. 

Art, 5º O NTI atuará de forma equivalente à Tecnologia da Informação na 

Reitoria. como sítio alternativo visando a disponibilidade dos sistemas estruturantes de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme estabelecido pela legislação 
vigente. 

Art. 6º O NGP atuará de forma sistêmica, criando interface de 

comunicação, com o desenvolvimento e aplicação de estratégias de gestão em todas as 
unidades sob sua jurisdição. 

Parágrafo Único. A jurisdição do NGP será definida por ato da Pró- 
Reitoria de Desenvolvimento Institucional — PRD. 
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CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

Art, 7º O NGP contará com a seguinte estrutura organizacional: 
I. Diretoria de Gestão de Pessoas — DGEP: 

a. Coordenadoria de Inovação e Gestão de Processos — CIGP; 

b. Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida de 
Pessoal — CASP; 

ê Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal 

— CFOR; 
d. Coordenadoria Administrativa e de Informação — CADI. 

Art. 8º O NTI contará com a seguinte estrutura organizacional: 

I: Diretoria de Infraestrutura de Redes — DIR: 
II. Gerência de Infraestrutura de Redes — GIR-NTI: 

a. Coordenadoria de Infraestrutura em (Comunicação e 
Tecnologia da Informação (Núcleo) — CIF-NTI: 

b. Coordenadoria de Segurança e Serviços em Comunicação e 
Tecnologia da Comunicação (Núcleo) —- CSEG-NTI. 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DOS NÚCLEOS 

Art. 9º Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas — DGEP: 

É; planejar. gerenciar. desenvolver. acompanhar e avaliar a 

implementação das políticas de gestão de pessoas nos campi sob 
sua jurisdição, atuando de forma sistêmica. estratégica. articulada 
e com base em visão holística; 

HI. prestar assessoria à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

— PRD. em assuntos referentes à gestão e desenvolvimento de 

pessoas: 
HI. elaborar diretrizes e normas do Núcleo, em consenso com a Pró- 

reitoria de Desenvolvimento Institucional: 

IV. planejar, orientar, coordenar, normatizar. acompanhar. monitorar e 

avaliar os processos e atividades nos campi, na área de Gestão de 
Pessoas. no âmbito do NGP; 

V. identificar estratégias de gestão de pessoas adequadas à 

regionalidade dos campi sob sua jurisdição: 

VI. coordenar a elaboração de proposta orçamentária, o gerenciamento 

da execução financeira, em consonância com o Plano de Trabalho, 

no âmbito do NGP: ou 
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VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVI. 

XVI. 

planejar e acompanhar os procedimentos licitatórios de 

contratações de bens e serviços do NGP: 

responsabilizar-se pelos bens patrimoniais do NGP; 
articular, acompanhar as ações de grupos de trabalho e comissões 
local e regional que tratem de assuntos referentes à gestão e 

desenvolvimento de pessoas: 

orientar e visitar os campi sob sua jurisdição, interagindo e 
conhecendo as demandas e controlando a atuação das 

Coordenadorias de Gestão de Pessoas, nas ações relativas à gestão 

e desenvolvimento de pessoas; 
apoiar as ações de desenvolvimento de pessoal e de educação 
continuada dos servidores, por meio do seu Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento; 
organizar e coordenar a programação anual de capacitação dos 

campi sob sua jurisdição, observadas as diretrizes e orientações da 
Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoas: 

organizar e coordenar encontros locais, regionais e outros, de forma 

ordinária ou eventual, para a divulgação dos projetos 

desenvolvidos nos campi: 
implantar e coordenar o departamento de Atenção à Saúde do 

Servidor. relacionado à perícia em saúde, à vigilância ao ambientes 
e processos de trabalho e à promoção da saúde no âmbito do NGP: 
implementar políticas de saúde e qualidade de vida dos servidores 

e de responsabilidade socioambiental, no âmbito de sua jurisdição: 

elaborar informações do NGP para subsidiar a Prestação de Contas 
Anual do IFSP, encaminhando-as à Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional: 

promover, em conjunto com os campi, ações de divulgação dos 

processos de acesso e ingresso de servidores; 
articular e manter parcerias estratégicas com entidades públicas e 

outras. 

Art, 10 Compete à Coordenadoria de Inovação e Gestão de Processos — 
CIGP: 

I. 

HI. 

IV. 

planejar e gerir os trabalhos e ações referentes à gestão de 
processos e procedimentos relativos à administração e 

desenvolvimento de pessoas: 
coordenar estudos e ações para planejamento, avaliação e controle 

dos procedimentos: 
coordenar trabalhos para a desburocratização e inovação em 

administração e desenvolvimento de pessoas: 
desenvolver trabalhos relacionados a benchmarking na área de 

gestão e desenvolvimento de pessoas: Yi| | 
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Ma acompanhar a implementação de procedimentos nas 

Coordenadorias de Gestão de Pessoas nos campi sob sua 
jurisdição: 

VI. acompanhar a legislação de pessoal. no tocante à sua competência: 
Milk assessorar a Diretoria de Gestão de Pessoas em assuntos de sua 

competência. 

Art. 11 Compete à Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de 

Vida de Pessoal — CASP: 

k orientar, acompanhar e atuar em demandas pertinentes às questões 

de saúde dos servidores dos campi sob sua jurisdição: 
II. propor. planejar e desenvolver projetos e ações que contribuam 

para a qualidade de vida dos servidores e seus familiares nos campi 

sob sua jurisdição: 

HI. desenvolver atividades de cultura e lazer: 

IV. recadastrar aposentados e pensionistas com limitação física. para 
deslocamento à Reitoria do IFSP ou órgão federal mais próximo à 
sua residência. por meio de visita domiciliar; 

V. planejar, executar e articular a implantação das diretrizes da 

Política de Atenção à Saúde do Servidor. expressa pelo Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - 

SIASS: 
VI. identificar estratégias de promoção da saúde. segurança e qualidade 

de vida, adequadas ao contexto atual e futuro dos campi sob sua 
jurisdição: 

VII. subsidiar as Coordenadorias de Gestão de Pessoas, na área de sua 

competência. 

Art. 12 Compete à Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de 

Pessoas —- CFOR: 

I | desenvolver estudos e promover ações de treinamento e 

desenvolvimento. visando a valorização e melhoria de desempenho 

do servidor nos campi sob sua jurisdição: 

II. planejar. coordenar, executar as ações de treinamento e 

desenvolvimento com base no diagnóstico de necessidades de 
treinamento. plano de carreira, avaliação de desempenho pessoal, 
nos campi sob sua jurisdição: 

HI. planejar e coordenar programas de educação continuada dos 

servidores; 

Iv. | promover o desenvolvimento da cultura organizacional no 
aperfeiçoamento e qualificação dos servidores dos campi sob sua 
jurisdição; 
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Vl, 

MIL. 

manter intercâmbio com outras instituições, visando à atualização 

de projetos e ações de treinamento e desenvolvimento; 

coordenar e implementar programas de desenvolvimento gerencial 
dos campi, visando à melhoria do modelo de gestão institucional e 
cultura organizacional: 

realizar atividades de fomento ao desenvolvimento cultural dos 

servidores e promover ações que propiciem a discussão e reflexão 

sobre as novas realidades tecnológica. econômica. social e política. 

Art. 13 Compete à Coordenação Administrativa e de Informação — CADI: 

I. 

HI. 

IV. 

VI. 

VII, 

planejar e coordenar a execução das atividades de administração de 

material, pessoal, patrimônio. transporte. telefonia, arquivo e 
protocolo do Núcleo de Gestão de Pessoas e do Núcleo de 
Tecnologia da Informação: 

executar as atividades referentes à gestão de pessoas no Núcleo de 

Gestão de Pessoas e no Núcleo de Tecnologia da Informação; 

executar as atividades relativas à gestão documental e arquivística 

do Núcleo de Gestão de Pessoas e do Núcleo de Tecnologia da 
Informação: 

coordenar o trâmite documental, providenciar a publicação oficial 

e a divulgação de matérias do Núcleo de Gestão de Pessoas e do 

Núcleo de Tecnologia da Informação: 

orientar, propor diretrizes e padrões. planejar e implementar as 

ações de comunicação, eventos e identidade visual impressa e 
eletrônica do Núcleo de Gestão de Pessoas e do Núcleo de 
Tecnologia da Informação: 

planejar e executar tarefas relativas às aquisições e contratações do 

Núcleo de Gestão de Pessoas e do Núcleo de Tecnologia da 

Informação: 

apoiar, fornecer subsídios, orientar, executar, monitorar e controlar 
a gestão interna, no âmbito do Núcleo de Gestão de Pessoas e do 
Núcleo de TI. especialmente atividades relacionadas a 
planejamento e gestão orçamentária e financeira. 

Art. 14 Compete à Diretoria de Infraestrutura de Redes do Núcleo de 
Tecnologia da Informação — DIR-NTI: 

I, 

II. 

HI. 

zelar pelo cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação; 
fomentar o trabalho colaborativo com as equipes de informática 
dos campi: 

manter atualizada a definição de normas. padrões e mecanismos de 

administração da rede de computadores, visando a segurança, a 

cum
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disponibilidade e o desempenho dos serviços de tecnologia da 
informação no IFSP: 

administrar o funcionamento da infraestrutura física e lógica da 

rede de computadores do IFSP. definindo mecanismos para sua 

segurança e desempenho: 

manter e preservar os equipamentos de tecnologia da informação e 
comunicação envolvidas, direta ou indiretamente, no provimento 

dos serviços estruturantes de tecnologia da informação; 

garantir mecanismos eficientes que viabilizem o uso prudente dos 

recursos de Tecnologia da informação. assim como o seu 

monitoramento; 

assegurar a instituição de padrões para os equipamentos e serviços 

de tecnologia da informação no âmbito institucional. de modo a 

garantir a evolução do conhecimento comum. continuidade e 

integração de serviços; 

manter a independência externa em relação à operação de 
equipamentos, dispositivos. serviços e atividades que promovam a 
segurança ou gerência na rede do parque tecnológico; 

indicar a necessidade da realização de capacitação de servidores 

relacionados à sua área de atuação. 

Art. 15 Compete à Gerência de Infraestrutura de Redes do Núcleo de 
Tecnologia da Informação — GIR-NTI: 

lu 

HI. 

IV. 

NE 

zelar pelo cumprimento do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação: 

prover. fomentar e articular o trabalho colaborativo com as equipes 

de informática dos campi. do Núcleo de TI e da Reitoria: 

apoiar. sugerir, acompanhar e assessorar na atualização e na 
definição de normas. padrões e mecanismos de administração da 
rede de computadores, visando a segurança. a disponibilidade e o 

desempenho dos serviços de tecnologia da informação no IFSP: 

gerenciar e Administrar o funcionamento da infraestrutura física e 

lógica da rede de computadores do IFSP, definindo mecanismos 

para sua segurança e desempenho: 
manter e preservar os equipamentos de tecnologia da informação e 

comunicação envolvidos, direta ou indiretamente, no provimento 

dos serviços estruturantes de tecnologia da informação; 

garantir mecanismos eficientes que viabilizem o uso prudente dos 

recursos de Tecnologia da informação, assim como o seu 

monitoramento: 
VII. gerenciar a instituição de padrões para os equipamentos e serviços 

de tecnologia da informação, no âmbito institucional, de modo a 
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garantir a evolução do conhecimento comum, continuidade e 

integração de serviços: 
VII. manter a independência externa em relação à operação de 

equipamentos. dispositivos, serviços e atividades que promovam a 
segurança ou gerência na rede do parque tecnológico: 

IX. indicar. sugerir. opinar e acompanhar a necessidade da realização 

de capacitação de servidores relacionados à sua área de atuação. 

Art. 16 Compete à Coordenadoria de Infraestrutura de Rede em 

Comunicação da Tecnologia da Informação — CIF-NTI: 
I. realizar e manter o funcionamento da rede de comunicação. em 

conjunto com a coordenadoria de Segurança e Serviços em 

Comunicação da Tecnologia da Informação: 

Il. identificar. propor e/ou promover a infraestrutura de acesso à 

comunicação. para os usuários do parque tecnológico: 
II. promover e operar mecanismos de monitoramento. em nível de 

acesso físico. para os equipamentos de informática: 

IV. elaborar relatórios de análises de riscos e vulnerabilidades; 

V. documentar e atualizar a infraestrutura da rede de comunicação: 

VI. prover treinamento e suporte técnico aos usuários da rede de 

comunicação da Reitoria: 
VII. administrar os recursos computacionais da Reitoria e Pró-reitorias 

do IFSP; 
VIII. manter atualizado o cadastro da configuração dos equipamentos 

existentes na Reitoria e Pró-reitorias do IFSP, 

Art. 17 Compete à Coordenadoria de Segurança e Serviços em 

Comunicação e Tecnologia da Comunicação (Núcleo) —- CSEG-NTI: 
I. realizar e manter o funcionamento da rede de comunicação, em 

conjunto com a coordenadoria de Infraestrutura em Comunicação 

da Tecnologia da Informação; 

Il. realizar a orientação, intercâmbio e integração tecnológica em 
administração e segurança da informação entre os campi do IFSP, 

considerando as normas e técnicas vigentes; 
HI. identificar. propor e/ou promover a segurança da informação para 

usuários. de acordo com o respectivo grau de sigilo da informação 
por eles processada ou armazenada; 

IV. promover e operar mecanismos de monitoramento de serviços e 

segurança da informação: 
V. elaborar relatórios de análises de riscos e vulnerabilidades; 

VI. documentar e atualizar a metodologia de implementação de 

mecanismos de segurança e serviços: 
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VII. realizar a salvaguarda e garantir o sigilo dos dados trafegados pela 
rede de comunicação e o monitoramento de segurança e serviços 

dentro das normas vigentes; 
VIII. promover estrutura segura para sistemas e aplicativos instituídos 

pela Diretoria de Sistemas de Informação. 

Art. 18 A presente Resolução. cumpridas as formalidades legais, entrará 

em vigor a partir desta data. 

Da 100 Va. 
EDUARDO ANTONIO MODENA
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ANEXO I- RELAÇÃO DOS SETORES, SIGLAS E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS OU CARGOS DE DIREÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMUNICAÇÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO     

DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO SIGLAS | CD/FG 
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS NGP 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DGEP CD-3 
COORDENADORIA DE INOVAÇÃO E GESTÃO DE | CIGP FG-] 
PROCESSOS 
COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E CASP FG-1 
QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAL 
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO E CFOR FG-] 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE| CADI FG-1 
INFORMAÇÃO 

NÚCLEO DE TI NTI 
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DIR CD-3 

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE REDES GIR - CD-4 
DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA NTI 
INFORMAÇÃO 
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS | CSEG- FG-] 
EM COMUNICAÇÃO DA TECNOLOGIA DA NTI 
INFORMAÇÃO 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EM CIF-NTI FG-1   
  

 


