EDITAL - 01/2016/CTI

SELEÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA COMPOR O COMITÊ
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFSC

junho de 2016.
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1. APRESENTAÇÃO
A Presidente do Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) do Instituto Federal de Santa Catarina
(IFSC), torna público o processo para seleção de pesquisadores nas áreas de redes de computadores
e sistemas de informação para composição do comitê de acordo com seu regimento interno.
2. OBJETIVO
O presente edital tem por objetivo selecionar servidores do IFSC, docentes e técnicos
administrativos, que atuem como pesquisadores nas áreas de redes de computadores e sistemas da
informação, para comporem o quadro de membros do CTI, sendo 01(uma) vaga para especialista
em redes de computadores e (01) vaga para especialista em sistemas da informação.
3. REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Somente poderão participar servidores docentes e técnicos administrativos que tenham
desenvolvido atividades de pesquisa nas áreas de redes de computadores e sistemas de informação.
3.2 Serão selecionados 01(um) titular e suplente para área de redes de computadores e 01(um)
titular e suplente para área de sistemas de informação.
3.3 Os interessados deverão enviar e-mail para cti@listas.ifsc.edu.br, informando interesse em
participar do CTI com link do currículo lattes para avaliação.
3.4 O CTI selecionará os membros especialistas por meio de avaliação do currículo lattes dos
candidatos, considerando formação, produção científica e atuação na instituição. Os nomes
selecionados para titulares e suplentes serão divulgados no sítio http://dtic.ifsc.edu.br/comite-ti/ .
4. CALENDÁRIO
Lançamento do edital

14 de junho 2016

Seleção de membros

Reunião CTI de julho/2016

Divulgação dos selecionados

19 de junho/2016
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5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
5.1 As reuniões do CTI ocorrem mensalmente;
5.2 As reuniões são presenciais podendo ocorrer por videoconferência ou webconferência;
5.3 Para conhecer mais sobre o CTI acesse http://dtic.ifsc.edu.br/comite-ti/cti-documentos/
5.4 Questionamentos deverão ser feitos através do e-mail cti@listas.ifsc.edu.br
5.5 Os casos omissos e os recursos serão resolvidos pelo CTI.
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