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2019/2023 
 

1 - OBJETIVO 
 

1. Compor comissão sistêmica em sustentabilidade do IFAL para o período 2019/2023. 
 

2 - DA COMPOSIÇÃO 
 

1. Será constituida com membros dos diversos campi e Reitoria do IFAL.  
2. O número máximo de membros não poderá exceder a um (1) representante titular e um (1) 

suplente por Campi e quatro titulares (4) e quatro (4) suplentes da Reitoria do IFAL. 
 

3 - ATRIBUIÇOES DA COMISSÃO 
 

1. Elaborar seu regimento interno; 
2. Atuar como Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), conforme IN 

10/2012 do MPOG, com atribuições de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão 
de Logística Sustentável do IFAL; 

3. Atuar como Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), com as 
atribuições de sensibilizar os gestores da Instituição sobre a importância da implantação do PLS, 
realizar o diagnóstico da instituição, realizar o planejamento das práticas de sustentabilidade, 
acompanhar a implantação das ações, o monitoramento e os seus resultados nos campi e 
Reitoria; 

4. Propor padrões, procedimentos, ações e programas visando à sustentabilidade do IFAL, 
observadas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes; 

5. Responder consultas sobre matérias de sua competência. 
 

4 - CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 

1. Ser servidor ativo do IFAL; 
2. Ter disponibilidade para reuniões (presencial ou videoconferência); 
3. Comprovar participação em temática da sustentabilidade durante sua formação acadêmica e/ou 

profissional através de documento (s) comprobatório (s). 01 ponto por participação. 
4. Participar de uma roda de conversa com temática “Implantando práticas de sustentabilidade 

na administração pública”, através de banca instituída pela PRDI. Pontuação máxima 5 
pontos.  

5 - CRONOGRAMA 
 

1. Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento da ficha de inscrição  
(anexo 1) que deve ser enviada para o e-mail prdi.ifalagoas@gmail.com, anexando os 
documento (s) comprobatório (s) entre 03 de janeiro à 28 de fevereiro de 2019 até as 23h59. 

2. Seleção:  
• Avaliação de documentos comprobatórios das atividades correlatas a sustentabilidade 

(11/03/2019); 
• Roda de conversa (12/03/2019); 
• Resultado 1a etapa (14/03/2019); 
• Recursos (15/03/2019); 
• Resultado dos recursos (16/03/2019); 
• Resultado final (17/03/2019). 

 
Prof. Dr. Alvaro José de Oliveira 

Coordenador de Articulação Institucional do Ifal 
Presidente da Comissão Central de Sustentabilidade do Ifal 


