EDITAL Nº 089/2018 – CCP – IFMS
ANEXO V - ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Descrição sumária do cargo: As atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira
e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme art. 2º da Lei nº
12.772/2012, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação
e competências definidos nas respectivas especificações são:
I - as relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão no âmbito, predominantemente, das
Instituições Federais de Ensino; e
II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na
própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.
Atribuições:
1) participar da elaboração da proposta pedagógica do IFMS;
2) elaborar e cumprir Plano de Ensino, segundo a proposta pedagógica do IFMS;
3) ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes,
cumprindo integralmente o Plano de Ensino da unidade curricular e sua carga horária;
4) utilizar metodologias condizentes com a unidade curricular, buscando atualização
permanente;
5) observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;
6) zelar pela aprendizagem dos estudantes;
7) estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes de menor rendimento;
8) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em calendário acadêmico, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
9) elaborar Relatório de Atividades do Semestre, obedecendo aos prazos previstos;
10) participar de comissões e atividades para as quais for convocado ou eleito;
11) participar da vida acadêmica da Instituição;
12) exercer outras atribuições previstas no Regimento do IFMS ou na legislação vigente;
13) atualizar-se constantemente, por meio da participação em congressos, palestras, leituras,
visitas, estudos, entre outros meios;
14) colaborar com as atividades de articulação do IFMS com as famílias e a comunidade;
15) promover o ensino, pesquisa e extensão visando o desenvolvimento regional;
16) manter atualizados os registros acadêmicos dos estudantes no Sistema Acadêmico do
IFMS, e ao final de cada semestre, conforme data estabelecida em calendário acadêmico,
entregar o diário de classe devidamente preenchido e assinado à Coordenação de Curso;
17) participar de reuniões institucionais;
18) entregar, no período previsto em calendário acadêmico, os Planos de Ensino à
Coordenação de Curso;

19) cumprir a carga horária de trabalho, conforme regime de trabalho especificado em
Edital de ingresso no IFMS;
20) participar de reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões
para as quais for designado;
21) zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos que utiliza;
22) cumprir e fazer cumprir normas e padrões de comportamento estabelecidos pela
Instituição;
23) submeter-se às Avaliações do Docente pelo Discente e de setores do IFMS; e
24) executar tarefas afins, a critério de sua chefia imediata.

