


 
 

 

 

 

CONSELHO CURADOR 

  

Órgão normativo, deliberativo e de controle da administração, composto de 

9 (nove) conselheiros, com seus respectivos suplentes, assim designados: 1/3 

indicado pela Universidade Federal do Maranhão e 2/3 eleitos pelo Conselho 

Curador. 

  

CONSELHO FISCAL 

  

Órgão de fiscalização contábil e financeira, composto de 3 (três) conselheiros 

titulares e suplentes, escolhidos pelo Conselho Curador. 

  

CONSELHO CONSULTIVO 

  

Órgão de assessoramento técnico e científico, de consulta e aconselhamento 

da administração, composto por 7 (sete) conselheiros escolhidos pelo 

Conselho Curador, dentre os instituidores ou pessoas com experiência 

profissional e científica que possam contribuir na consecução dos objetivos 

da FJMONTELLO. 

  

DIRETORIA EXECUTIVA 

  

Órgão da administração, cabendo-lhe cumprir a legislação pertinente, o 

disposto no Estatuto e no Regimento Interno, bem como as deliberações do 

Conselho Curador. Faz parte desta diretoria o Diretor-Presidente. Integra 

ainda a estrutura da Diretoria Executiva uma Superintendência, encarregada 

de planejar e coordenar a execução das atividades administrativas, 

financeiras, contábeis e técnicas. 

  

ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

  

Superintendência 

  

Gerência de Desenvolvimento Institucional e de Projetos 

Gerência de Operações 

Gerência Contábil e Financeira 

Gerência de Recursos Humanos 

  

ÓRGÃOS DE APOIO 

  

Assessoria de Comunicação 

Assessoria Jurídica 

Núcleo de Tecnologia da Informação 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FUNDAÇÃO 
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1  QUEM SOMOS   

 

 

A FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO – FJMONTELLO é uma instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, situada à Travessa do Currupira, 42 – Centro, São Luís -MA, credenciada 

junto aos Ministérios da Educação e de Ciências e Tecnologia como Fundação de Apoio, para 

os fins previstos da Lei 8.958/97.  

Além disso, a FJMONTELLO é: 

 

 Considerada Entidade de Interesse Público Estadual; 

 Considerada Entidade de Interesse Público Municipal; 

 Certificada como Entidade de Interesse Social (Filantrópica); 

 Fundação de Apoio à Universidade Federal do Maranhão – UFMA e ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA; 

 Credenciada junto à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com o objetivo 

de proporcionar a celebração de parceria entre a Administração Pública, em 

regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco; 

 Registrada no Conselho Regional de Medicina – MA; 

 Credenciada junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, para proceder importações de bens destinados à pesquisa 

científica e tecnológica; 

 Credenciada junto ao CNPq para receber e gerenciar recursos oriundos de 

pessoas jurídicas de direito privado, destinados ao apoio a projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação aprovados pelos CNPq; 
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 Cadastrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão; 

 Cadastrada junto ao Conselho Regional de Administração do Maranhão; 

 Qualificada como Organização Social junto à Secretaria de Estado da Saúde do 

Maranhão. 
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2  ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Para a consecução de seus objetivos, a FJMONTELLO apoia e executa projetos de 

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de 

inovação, em suas áreas administrativa, financeira, técnica e operacional, nos campos de 

atuação de: administração, assistência social, ciência e tecnologia, cultura, comunicação, 

educação, meio ambiente, planejamento, saúde, segurança, tecnologia de informação e: 

 

 promove atividades com finalidades de relevância pública e social; 

 propicia e promove a instalação e manutenção de cursos; 

 estimula a edição de publicações técnicas e científicas, promovendo a 

divulgação do conhecimento;  

 realiza e apoia a realização de congressos, seminários, simpósios e conferências; 

 viabiliza bolsas de estudo em nível de graduação e pós-graduação, para estágios, 

auxílios de assistência a professores, estudiosos e pesquisadores; 

 emite pareceres técnicos; 

 promove a divulgação de resultados de pesquisas; 

 presta consultoria técnica; 

 dentre outras. 
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3  SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

 

3.1  A PESQUISADORES E COORDENADORES DE PROJETOS  

 

A FJMONTELLO possui uma notória expertise no apoio e na execução de projetos, nas 

mais variadas áreas do conhecimento. Além disso, conta com uma estrutura física e 

tecnológica capaz de viabilizar processos e procedimentos de forma transparente, eficaz, 

eficiente e efetiva. 

Não obstante a isso, todo o nosso corpo técnico e profissional é colocado à disposição 

do seu projeto, tendo por premissa básica a visão holística. Nessa perspectiva: 

 atuamos na busca de editais e oportunidades de fomento e financiamento;  

 elaboramos propostas e planos de trabalho; 

 acompanhamos os processos seleção, mantendo os 

pesquisadores/coordenadores sempre informados sobre as atualizações;   

 fornecemos suporte administrativo, jurídico, técnico, operacional e logístico 

para a implementação das atividades; 

 realizamos os processos de compras e viabilizamos a importação de bens e 

materiais para pesquisa, nos termos da Lei nº 8.010/1990; 

 realizamos a gestão orçamentária e financeira dos recursos, inclusive em 

relação à aplicação e utilização de saldos; 

 fazemos a gestão dos recursos humanos necessários à execução dos projetos, 

de acordo com Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

 viabilização do pagamento de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e de 

estímulo à inovação, nos termos da regulamentação específica que trata da 

matéria (vide art. 2º e 4º-B da Lei 8.958/94). 
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 contribuímos com a sistematização dos relatórios técnicos; 

 elaboramos as prestações de contas parcial e final dos projetos, assim como 

providenciamos o encaminhamento destas aos órgãos financiadores; 

 dentre outros serviços. 

 

Convém assinalar ainda, que a Fundação Josué Montello em vista da dinamicidade do 

mundo moderno, disponibiliza ao pesquisador/coordenador o acesso ao seu Sistema 

Informatizado de Gestão e Acompanhamento de Projetos. Por meio dele, o 

pesquisador/coordenador poderá realizar todas as suas solicitações e acompanhar, em 

tempo real, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todo o processamento, inclusive, poderá 

acessar os saldos orçamentários, de modo a aprimorar o planejamento das atividades.   

Como pode ser percebido, com a Fundação Josué Montello o foco do pesquisador 

passa a ser a pesquisa propriamente dita e não procedimentos e tramites burocráticos. Por 

isso, conte conosco e venha conhecer nossas instalações. 
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3.2  ÀS EMPRESAS PRIVADAS  

 

Se sua empresa precisa aperfeiçoar fluxos de trabalho ou necessita do 

desenvolvimento de soluções inovadoras para a maximização dos resultados, venha 

conhecer os trabalhos realizados pela Fundação Josué Montello. Contamos com um quadro 

de consultores habilitados a ajudá-lo da melhor forma possível. 

Além disso, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão -  UFMA e com o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, realizamos, cursos, 

capacitações e treinamentos, nas mais diversas áreas, aos seus empregados e 

colaboradores.  

 

 

3.2.1 Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED 

 

É notório que a geração, controle, acesso, armazenamento, compartilhamento e 

recuperação informações são alguns dos benefícios provenientes de uma boa gestão de 

documentos. 

Diante dessa necessidade, a Fundação Josué Montello trabalha com a implantação do 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos, fornecendo todo o suporte para a criação de 

espaço específico, aquisição de programas, equipamentos, contratação e capacitação de 

profissionais, tendo como qualificadora a própria Fundação Josué Montello. 

 Todo o aparato tecnológico utilizado atualmente nesse processo está cercado de uma 

série de procedimentos de segurança que utilizam desde os já tradicionais backups de 

arquivos até a incorporação de certificações digitais, criptografia e outros mecanismos. 
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Algumas vantagens de sua utilização: 

 Redução do uso de papel; 

 Redução do risco de deterioração e perda; 

 Maior rapidez na localização de documentos (todo ou partes específicas); 

 Maior facilidade no transporte; 

 Maior rastreabilidade e controle no acesso; 

 Agilidade em todo o processo de gestão de documentos. 

3.2  PREFEITURAS MUNICIPAIS  

 

Com o apoio da Fundação Josué Montello o seu município terá uma forte aliada para 

concepção e implementação de políticas públicas. Nesse sentido, estamos prontos para 

contribuir com: 

 

 a elaboração e/ou alteração Plano Diretor; 

 a elaboração e/ou alteração Plano de Mobilidade 

 a elaboração e/ou alteração Plano de Turismo 

 a elaboração e/ou alteração Plano de Arborização 

 a elaboração e/ou alteração Plano de Saneamento Básico 

 a elaboração e/ou alteração Plano de Drenagem Urbana 

 a elaboração e/ou alteração Planejamento Estratégico Municipal 

 a realização de estudos para redução de custos e aumento da arrecadação 

municipal; 

 a elaboração e/ou alteração de mapas de riscos e compliance; 

 o desenvolvimento de indicadores de desempenho; 

 a elaboração e/ou alteração Plano para Redução de Custos; 
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 a elaboração e/ou alteração dos Projetos de Eficiência Energética para 

Iluminação Pública; 

 a Gestão de Projetos; 

 o enquadramento às Leis de Incentivos Fiscais. 

 gestão de hospitais; 

 dentre outras atividades. 
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3.3  ENTIDADES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS   

 

Ao longo de sua história a Fundação Josué Montello já executou/apoiou inúmeros 

projetos nas áreas:  administração, assistência social, ciência e tecnologia, saúde, segurança, 

cultura e tecnologia da informação, disponibilizando mecanismos modernos, ágeis e flexíveis 

em suas implementações. 

Sob tal prisma, a Fundação desempenha atribuições de responsabilidade técnica nos 

núcleos de: 

 

 gestão administrativa e financeira; 

 gestão de suprimentos; 

 logística para viabilizar a participação e realização de eventos locais, nacionais e 

internacionais; 

 administração de folha de pagamento; 

 controle contábil; 

 prestação de contas; 

 disponibilização e capacitação dos coordenadores para a utilização do software 

de gestão que possibilita o acompanhamento da execução dos projetos on-line; 

 

Além disso, merece destaque a atuação da Fundação Josué Montello junto ao Hospital 

Universitário, da Universidade Federal do Maranhão e, na gestão de Hospitais Regionais, em 

parceria com o Governo do Estado do Maranhão. 

Desse modo, colocamo-nos, desde já, à disposição para a celebração de parcerias com 

a Administração Pública, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 

de interesse público e recíproco. 


