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ART 09 DO REGIMENTO DO CAMPUS
ATRIBUIÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO
I - coordenar, supervisionar e controlar as atividades gerais sob su 
responsabilidade;
II - rever e atualizar a documentação de trabalho, tendo em vista alterações de 
normas legais ou regulamentares;
III - prestar informações às diversas unidades e público em geral sobre a gestão
administrativa do Campus;
IV - auxiliar na organização de concursos e testes seletivos;
V - orientar os servidores na realização das tarefas que lhe forem atribuídas e 
comunicar à Direção sobre as irregularidades ocorridas;
VI - informar e encaminhar documentação acerca de carreira e afastamentos;
VII - homologar férias dos servidores lotados no Campus, após ciência e 
aprovação das chefias imediatas;
VIII - organizar e dar encaminhamentos à documentação de servidores;
IX - arquivar documentação referente à vida funcional dos servidores;
X - coordenar e supervisionar as solenidades de colações de grau dos cursos de 
graduação;
XI - recepcionar novos servidores;
XII - organizar a pauta e a ordem do dia e secretariar as sessões do Conselho 
Diretor do Campus, redigindo expedientes relacionados com suas atividades e 
lavrando as respectivas atas, promovendo as respectivas publicações nos prazos 
legais e nos meios públicos de acesso;
XIII - orientar os serviços de recebimento e movimentação de processos, adotando
as medidas necessárias à maior eficiência e rapidez na tramitação;
XIV - estudar, propor e acompanhar planos e medidas voltadas para a 
simplificação de rotinas de trabalho, com vistas a maior produtividade e 
eficiência dos serviços;
XV - organizar a agenda de compromissos da Direção;
XVI - acompanhar a frequência dos servidores docentes e técnico-administrativos 
em educação diretamente subordinados;
XVII - redigir atos e demais documentos que traduzam as decisões tomadas pela 
direção;
XVIII- controlar, sob a orientação da diretoria, a observância das leis, 
regulamentos e normas relativas à administração geral e específica;
XIX - coordenar a elaboração da proposta de distribuição dos encargos de ensino 
no campus;
XX - promover o desenvolvimento da pesquisa e da extensão e sua articulação com 
o ensino;
XXI - promover a capacitação docente;
XXII - atuar efetivamente para facilitar a instrução, encaminhamento e 
acompanhamento processual nas questões acadêmicas e do pessoal docente;
XXIII - acompanhar os planos de cursos de especialização, aperfeiçoamento, 
capacitação e extensão;
XXIV - receber, conferir, atestar e distribuir os materiais adquiridos pelo 
Campus;
XXV - encaminhar à Seção de Execução e Controle Orçamentário as notas fiscais 
para pagamento;
XXVI - elaborar relatórios dos materiais de consumo adquiridos;
XXVII - preservar a qualidade e a quantidade dos materiais estocados;
XXVIII - organizar e manter atualizado o registro de estoque dos materiais 
existentes;
XXIX - solicitar materiais de expediente ao Almoxarifado Central;



XXX - distribuir materiais aos servidores e funcionários que trabalham no 
Campus;
XXXI - zelar pela observância das leis, regulamentos e normas relativas à gestão
da unidade de Almoxarifado e Patrimônio Público;
XXXII - acompanhar as alterações de quaisquer dados cadastrais relativos aos 
bens móveis;
XXXIII - efetuar a identificação patrimonial através de plaquetas adesivas 
fixadas nos bens móveis de caráter permanente;
XXXIV - solicitar assinatura dos servidores e controlar os termos de 
responsabilidade;
XXXV - manter cadastro atualizado de todos os bens permanentes através da 
utilização de sistema informatizado de administração patrimonial;
XXXVI - promover a identificação e triagem dos bens móveis suscetíveis de baixa,
realizando a abertura de processos e devido acompanhamento de sua tramitação;
XXXVII - participar de comissões que regulam as regras gerais do patrimônio na 
Instituição;
XXXVIII - realizar o Inventário geral e periódico dos materiais de consumo e 
bens patrimoniais;
XXXIX - orientar o pessoal subordinado na realização das tarefas que forem 
atribuídas e comunicar à Seção Administrativa do Campus sobre as irregularidades
ocorridas; e
XL - cumprir as determinações da Direção do Campus.


