
1. Qual o papel do ITPS? 

O ITPS tem a finalidade de atuar como entidade operacional da administração Estadual, 

participante da implementação e execução da politica de ciência e tecnologia do Governo, 

bem como a prestação de serviço técnicos, sob a forma de ensaios, testes e análise, nas áreas 

da ciência, da tecnologia, da metrologia, qualidade de bens e serviços e de química, 

microbiologia e resistência de materiais. 

 

2.    Como solicitar orçamento para análise laboratorial? 

Os orçamentos deverão ser solicitados através de e-mail: sac@itps.se.gov.br 

 

3.   Como agendar uma visita ao Museu da química instalado na sede do ITPS? 

A visitação é aberta ao público, mas em caso de grupos de 10 pessoas, escola ou instituição de 

ensino superior é necessário agendamento através do telefone (79) 3179-8073 ou por e-mail: 

cmcts@itps.se.gov.br 

 

4.  Como acessar ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC ? 

O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC está acessível em link específico no site do ITPS 

(www.itps.se.gov.br) com o título de Acesso á Informação (http://www.se-

ouv.se.gov.br/esic/index.xhtml), disponibilizando o e- SIC , com registro de pedidos e acesso à 

Lei de Acesso à Informação – LAI  

 

5.  Como realizar a emissão da 2ª via do Guia de Recolhimento da União - GRU vencida? 

Para a emissão de segunda via da GRU vencida, o cidadão deverá solicitar através do e-mail: 

arrecadação@itps.se.gov.br ou pelo telefone (79) 3179-8053 informando o número do CNPJ, 

se Pessoa Jurídica, ou CPF, se Pessoa Física ou o número da GRU vencida. 

 

6.  Qual o prazo para apresentação de defesa? 

Uma vez recebida a notificação de atuação, inicia-se o prazo de 10 dias corridos para 

apresentação de defesa. A defesa pode ser física (escrita a próprio punho ou digitada) e 

entregue no protocolo, ou de forma virtual, enviada por e-mail. Se a defesa for enviada por 

meio eletrônico, o seu recebimento fica condicionado a confirmação via e-mail. 
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7.  Qual o prazo para apresentação de recurso? 

Uma vez recebida a notificação de decisão, inicia-se o prazo de 10 dias corridos para 

apresentação do recurso. O recurso pode ser físico (escrito a próprio punho ou digitada) e 

entregue no protocolo, ou virtual, enviado por e-mail. Se o recurso for enviado por meio 

eletrônico, o seu recebimento fica condicionado á confirmação via e-mail. 

 

8.  Como pode ser realizado o acompanhamento do processo administrativo? 

O processo é físico sendo assim, o acompanhamento pode ser presencial através do 

comparecimento á Procuradoria jurídica do ITPS ou via telefone. (79)3211-5141 

 

9.  Como é possível obter a cópia integral do processo administrativo? 

É possível solicitar a cópia integral do processo por e-mail ou presencialmente. Desde que se 

identifique como proprietário ou representante da empresa. 

 

10.  Como proceder quando o debito do atuado é escrito na divida da união ? 

Nesse caso, deve-se buscar a regularização junto a Procuradoria Federal no Estado de Sergipe. 

3301-6914/6916 

 

11.  Qual instituição de ensino tem parceria com o ITPS para oferecer estágio? 

O ITPS tem convênio com as seguintes instituições de ensino: 
FACULDADE AMADEUS 
FACULDADE PIO DÉCIMO 
UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT 
FACULDADE DE NEGÓCIO E ADMINISTRÃO DE SERGIPE – FANESE 
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE SERGIPE -FASE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE -IFS 
FACULDADE MAURÍCIO DE NASAU 
FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE –UFS (NÃO POSSUI CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO FORMAL 

COM ITPS, O ACESSO DO ALUNO ESTÁ SENDO REALIZADO PELO SISTEMA SIGGA). 
 
 
12.  Qual o procedimento para estagiar no ITPS? 

O candidato envia o currículo para o ITPS por e-mail (gerh@itps.se.gov.br) ou pessoalmente, 

onde passará por uma seleção mediante a necessidade dos setores internos. Os selecionados 

passarão por uma entrevista, e em seguida são informados sobre o resultado. 
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