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EDITAL CHAMADA INTERNA EM FLUXO CONTÍNUO PARA CONCESSÃO DE PACOTE DEEDITAL CHAMADA INTERNA EM FLUXO CONTÍNUO PARA CONCESSÃO DE PACOTE DE
DADOS DE INTERNET POR MEIO DE CHIP DE CELULAR COMO APOIO AO TRABALHODADOS DE INTERNET POR MEIO DE CHIP DE CELULAR COMO APOIO AO TRABALHO

REMOTOREMOTO

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - Campus
Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 727 de 19
de abril de 2021, torna público o presente Edital Simplificado, referente à Chamada Interna de Servidores para
manifestação quanto à necessidade de recurso digital na forma de pacote de dados de internet para fins de apoio
ao desenvolvimento do trabalho remoto.

1. DO OBJETIVO1. DO OBJETIVO

1.1. O obje vo deste edital é iden ficar os servidores do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva que necessitam de CONCESSÃO DE PACOTE DE DADOS CONCESSÃO DE PACOTE DE DADOS
DE INTERNET POR CHIP DE CELULAR, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DODE INTERNET POR CHIP DE CELULAR, COMO FORMA DE VIABILIZAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO
TRABALHO REMOTO.TRABALHO REMOTO.

Chip de Celular com dados de Internet:Chip de Celular com dados de Internet: cons tuída pelo fornecimento de pacote de dados por Chip de celular,pacote de dados por Chip de celular,
com disponibilidade de 60 GB mensais de internetcom disponibilidade de 60 GB mensais de internet que possibilitem ao servidor(a) o desenvolvimento do Trabalho
Remoto enquanto perdurar a suspensão das a vidades presenciais e desde que haja condições contratuais e
orçamentárias.

2. DA JUSTIFICATIVA2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O cenário atual da pandemia do Coronavírus, que exige isolamento social e muitos cuidados para a
preservação da saúde, segurança e bem-estar de todos.

2.2. A norma va do MEC (Portaria 544 de 16 de junho de 2020 e Portaria 617 de 03 de agosto de 2020), que
autoriza a subs tuição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia
do novo coronavírus - Covid-19;

2.3. A Portaria nº 1.485 RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 24 de julho de 2020 que autoriza o retorno do
calendário acadêmico no âmbito do IFMT por meio de atividades não presenciais.

2.4. A Instrução Norma va Pedagógica Nº. 002, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a aplicação do Regime
de Exercício Domiciliar (RED), no âmbito do IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva.

2.5. A Instrução Norma va 09/IFMT/RTR de 19 de agosto de 2020, que orienta procedimentos quanto à execução
do Regime de Exercício Domiciliar (RED) no âmbito do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso – IFMT.

2.6. A necessidade de melhorar as condições de acesso digital aos servidores do campus para realização do
trabalho remoto, de modo a garan r a disponibilidade e a qualidade da conexão durante as a vidades de ensino
não presencial, assim como nas a vidades de apoio ao ensino enquanto perdurar a suspensão das a vidades
presenciais e enquanto houver condições contratuais e orçamentárias.



2.7. A preservação do número de telefone par cular dos docentes, coordenadores de cursos, equipe pedagógica e
mul profissional, além dos demais servidores que lidam diuturnamente com o atendimento das demandas
estudantis, sejam de cunho pedagógico ou administrativo.

3. DO RECURSO FINANCEIRO3. DO RECURSO FINANCEIRO

3.1. Os recursos para este Edital provêm do orçamento do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, por
meio da Ação descrita abaixo:

Fonte: 0100000000/8100000000

PTRES: 186444/186402

ND: 3390.40-14/3390.40-14

PI: L2994P9902N/ L20RLP9902N

3.2. Todos os chips se encontram cadastrados no CNPJ do campus.

3.3. Esta Chamada Interna será coordenada pela Direção de Ensino do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge
da Silva.

4. DO PÚBLICO4. DO PÚBLICO

4.1 Poderão par cipar deste edital servidores a vos no IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva  que

manifestem interesse em receber os Chips de Celular para melhoria das condições do Trabalho remoto e que

atendam aos seguintes requisitos:

i. Servidores a vos em efe vo exercício das suas funções no IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da
Silva;

ii. Servidores que não tenham registro de afastamento inscrito na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas
(CGGP);

iii. Professores subs tutos e temporários em exercício das suas funções no IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde
Jorge da Silva.

5. DAS RESPONSABILIDADES5. DAS RESPONSABILIDADES

 É responsabilidade do servidor contemplado com o Chip de Dados:

i. Assinar o Termo de Recebimento e Responsabilidade - ANEXO I;

ii. Criar uma conta institucional por meio do aplicativo WhatsApp Business para o Chip de Dados recebido;

i. U lizar o pacote de voz e de dados somente para as a vidades de pesquisa, de extensão, de ensino e de
apoio ao ensino previstas no Plano Individual de Trabalho (no caso de servidor docente) ou no Plano de
Trabalho Remoto (no caso de servidor técnico administrativo);

ii. Informar à Direção de Ensino no caso de afastamento superior a 30 dias;

iii. No caso de falha do chip, entrar em contato com o suporte institucional, via WhatsApp (65) 99916-9297

6. DAS INSCRIÇÕES6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições para o auxílio serão de fluxo con nuo enquanto durar a suspensão das a vidades presenciais e

enquanto forem mantidas as condições contratuais e orçamentárias.

6.2. As inscrições serão realizadas pelo do preenchimento do formulário on-line no link: https://bityli.com/kM3jv

https://bityli.com/kM3jv


7. 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Os servidores são responsáveis por todas as informações prestadas no Formulário de Inscrição.

7.2. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, seja por mo vo de interesse

público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isto implique direito a indenização.

7.3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Direção Geral do IFMT – Campus Cuiabá Cel. Octayde

Jorge da Silva.

7.4. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

8. CRONOGRAMA8. CRONOGRAMA

EventoEvento DataData

Publicação do edital no Site do campus 04/05/2021

Interposição de recurso ao Edital pelo

e-mail ensino.superior@cba.ifmt.edu.br
05/05/2021

Inscrição

Formulário online:
https://bityli.com/kM3jv

Fluxo contínuo a partir do dia 06/05/2021

Cronograma de entrega

do Chip de Celular
A partir do dia 10/05/2021

Encerramento da Concessão de Pacote
de voz e dados

No retorno das atividades presenciais;

no encerramento do contrato com a operadora;

ou por indisponibilidade orçamentária

Vigência do Edital 06/05/2021 à 20/12/2021

Cuiabá, 03 de maio de 2021.

ALCEU APARECIDO CARDOSOALCEU APARECIDO CARDOSO

Diretor Geral

IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva

Portaria IFMT nº 727 de 19 de abril de 2021

EDITAL - CHAMADA INTERNA EM FLUXO CONTÍNUO PARA CONCESSÃO DE PACOTE DEEDITAL - CHAMADA INTERNA EM FLUXO CONTÍNUO PARA CONCESSÃO DE PACOTE DE
DADOS DE INTERNET POR MEIO DE CHIP DE CELULAR COMO APOIO AO TRABALHODADOS DE INTERNET POR MEIO DE CHIP DE CELULAR COMO APOIO AO TRABALHO

REMOTOREMOTO

https://bityli.com/kM3jv


ANEXO I – TERMO DE RECEBIMENTO E DE RESPONSABILIDADEANEXO I – TERMO DE RECEBIMENTO E DE RESPONSABILIDADE

Eu, ___________________________________________________ , SIAPE____________ declaro que recebi nesta
data 1 (um) chip de celular com pacote de dados de 60GB mensais para u lização exclusivamente para o
desenvolvimento do Trabalho Remoto durante a suspensão das a vidades presenciais por um período de até 6
(seis) meses ou, com extensão do prazo durante o período da pandemia da COVID-19, desde que haja
disponibilidade orçamentária e contrato vigente com a operadora.

Declaro ainda que Informarei à Direção de Ensino no caso de afastamento superior a 30 dias .

Por fim, declaro que estou ciente de que a Ins tuição poderá a qualquer momento bloquear ou solicitar a devolução
do chip se identificado o uso do mesmo para outras atividades que não a acadêmica.

Cuiabá/MT, _____ de _________________ de 2021.

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Alceu Aparecido CardosoAlceu Aparecido Cardoso, DIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - CBA-DG, em 03/05/2021 20:42:01.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/05/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

177160
3c6910cbd3
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