Ata nº 1/2017

Às 9 horas do dia 15 de agosto de 2017, na sala de reuniões da Direção-Geral do
Instituto, foi realizada a primeira reunião da nova formação da CIS-IBC, com a
participação de todos os seus membros: as servidoras Carolina Bório Dode, Marília
Amaral de Moura Estevão Tavares e Thaís Gabriel Pincigher Silva (titulares) e os
servidores Alessandro Luiz Xavier Borges Pereira, Antônio Helson da Silva e Michel Diniz
da Silva (suplentes). Participou também, na condição de convidado, o servidor Jorge Fiore
de Oliveira Júnior, ex-membro da CIS.
Os trabalhos iniciaram com as explicações do servidor Jorge sobre o
funcionamento geral da CIS-IBC e as principais questões discutidas atualmente nos
fóruns de discussão sobre a carreira técnico-administrativa no âmbito do Poder Executivo
federal. A partir dessas questões, foi definido, como objetivo geral da Comissão,
estabelecer as bases para a criação e execução de uma política de gestão por
competência e capacitação voltada aos servidores técnico-administrativos, para que eles
consigam responder com mais eficiência às demandas da Instituição e também progredir
acadêmica e profissionalmente nas respectivas carreiras.
Para alcançar esse objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
1. Promover a adesão dos TAEs às discussões sobre os assuntos que dizem respeito
à categoria, de modo a subsidiar os trabalhos da comissão e fortalecer os laços
entre os próprios servidores através de iniciativas como:
a) franquear, na primeira meia hora inicial das reuniões, a participação de
membros da comunidade dos TAEs em assuntos estritamente ligados ao
escopo da Comissão;
b) promover reuniões setoriais para falar sobre as atribuições da CIS-IBC, abrindo
um canal de comunicação com os servidores.
2. Propor, ao Conselho Diretor, a elaboração de documentos/normas institucionais de
modo a padronizar procedimentos burocráticos e decisórios acerca de diversos
assuntos concernentes à carreira técnico-administrativa no IBC, como:

a) critérios para avaliação dos pedidos de afastamentos para qualificação e
capacitação profissional e para a seleção dos servidores que farão jus aos
referidos afastamentos;
b) adaptação do organograma do IBC aos ambientes organizacionais definidos pelo
Decreto 5824/2006, que trata da concessão de incentivo à qualificação para os
servidores técnico-administrativos, de modo a facilitar a análise dos processos de
pedido de IQ, dando a esta análise a maior objetividade possível de modo a reduzir
a probabilidade de erro na definição do percentual a ser concedido ao servidor.
Foi decidido também convocar o servidor técnico-administrativo representante da
categoria no Conselho Diretor para participar das reuniões da Comissão com o objetivo
de manter-se a par das demandas da categoria a serem levadas à discussão no órgão
máximo deliberativo da Instituição.
A Comissão também definiu o calendário das reuniões ordinárias. Elas passarão a
ser realizadas quinzenalmente, na segunda e na quarta terça-feira da cada mês e terão
as datas divulgadas no site institucional e no site da CIS.
Por último, as servidoras Carolina Bório Dode e Thaís Gabriel Pincigher foram
escolhidas, respectivamente, como coordenadora geral e coordenadora adjunta da CISIBC.
A reunião foi encerrada às 12h15 e eu, Marília Amaral de Moura Estevão Tavares,
fui incumbida de lavrar a presente ata.
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