EDITAL 01/2021/CGD - SELEÇÃO DE DOCENTES PARA COMPOR O
COMITÊ TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
O Presidente do Comitê de Governança Digital (CGD) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), torna
público o processo para seleção de docentes para composição do Comitê Técnico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTTIC).

OBJETIVO
O objetivo deste edital é a seleção de 05 (cinco) docentes titulares e 05 (cinco) docentes suplentes com
formação, e que estejam atuando, em áreas de tecnologia da informação e comunicação (infraestrutura de
redes, desenvolvimento de sistemas e governança de TIC) para atuarem no CTTIC.
O CTTIC foi instituído para dar apoio técnico ao CGD, cujo regimento foi aprovado ad referendum pela
Resolução Consup nº 09, de 26 de março de 2021, em atendimento ao Decreto 10.332, de 28 de abril de
2020, que institui a Estratégia de Governo Digital.

REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS
a) Poderão participar docentes que possuam formação e estejam atuando nas áreas de TIC citadas
anteriormente, independente de estarem vinculados a cursos destas áreas;

b) Os interessados deverão enviar e-mail para cgd@listas.ifsc.edu.br, informando interesse em
participar do CTTIC, em qual Câmpus/área está atuando e link do currículo lattes para avaliação;

c) O CGD 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
https://dtic.ifsc.edu.br/transparencia-de-tic/ .

CALENDÁRIO
Lançamento do edital

12 de abril 2021

Período de manifestação

12 de abril a 12 de maio/2021

Seleção de membros

Reunião CGD de 11/junho/2021

Divulgação dos selecionados

14 de junho/2021
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O período de mandato será de 04 (quatro) anos;
b) As reuniões do CTTIC acontecerão por convocação do seu coordenador e de acordo com a
necessidade apresentada;
c) As reuniões serão realizadas presencialmente e/ou por meio de videoconferência e webconferência

d) Para conhecer mais sobre o CTTIC acesse o Regimento Interno do CGD em
https://sig.ifsc.edu.br/sigrh/downloadArquivo?
idArquivo=1557008&key=828d7ebb54b01be3fcab1bf5f2c6dd3d

e) Questionamentos deverão ser feitos através do e-mail cgd@listas.ifsc.edu.br
f) Os casos omissos e os recursos serão resolvidos pelo CGD.
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