
RESOLUÇÃO 046/14 DA CONGREGAÇÃO

INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN"

Planejamento Estratégico com calendário e procedimentos 

visando novas contratações de profissionais no IFGW

 
A Congregação do Instituto de Física “Gleb Wataghin” em sua 140ª 

Reunião Extraordinária realizada em 28/03/14,  aprovou o Planejamento Estratégico 

com calendário  e procedimentos  visando novas contratações de profissionais no 

IFGW:

Artigo 1º  -   A cada 2 anos,  o IFGW realizará um processo de 

planejamento visando novas contratações não docentes no IFGW.

Artigo 2º -  Os Departamentos e a Diretoria do IFGW elaborarão 

documentos sobre sua visão e necessidades para contratação de Servidores não 

Docentes, para o biênio.

Parágrafo  1º  -  Estes  documentos  devem  conter  todas  as 

informações que se julguem relevantes para uma análise futura e decisão sobre 

novas  contratações  no  IFGW.  Devem  apontar  o  perfil  do  profissional  a  ser 

contratado indicando função, escolaridade e justificativas associadas.

Parágrafo  2º  -  Os  Departamentos  estabelecerão  a  forma  de 

apresentação  das  demandas  pelos  grupos  de  pesquisas  e  Chefia  dos 

Departamentos.

Artigo 3º -  A análise será feita por uma comissão de avaliação, 

baseada nesta documentação.

Parágrafo 1º -  Esta comissão, aprovada pela Congregação, será 

constituída pelo Presidente da CSA/IFGW, 2 Chefes de Departamentos indicados 

pelos seus pares e  2 servidores não docentes indicados pelos seus pares.

Artigo  4º  -  Ao  final  dessa  análise,  a  Comissão  de  Avaliação 

elaborará  relatório  com suas  recomendações  para  contratações  nos  próximos  2 



anos,  apontando  a  formação  e  área  de  atuação,  setores  do  IFGW  e/ou 

Departamentos e/ou grupos de pesquisa a serem contemplados.

Artigo 5º -  O CI elaborará parecer sobre este relatório, que será 

encaminhado, junto do mesmo, à Congregação para deliberação.

Disposição Transitória –  Para o biênio 2015/2016 a preparação 

dos documentos ocorrerá de Agosto a Setembro de 2014 e a análise pela Comissão 

entre Outubro e Novembro de 2014  e deliberação pela Congregação no mês de 

Dezembro de 2014.

 

                    Campinas, 28 de março de 2014.

               Prof. Dr. Daniel Pereira
      Presidente da Congregação do IFGW

mcf. 


	

