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EDITAL N. 01/2018 – CE-UFABC 

CHAMADA PARA SELEÇÃO E CADASTRO DE RESERVA DE CANDIDATOS A 

ATUAR NA SECRETARIA DA CE-UFABC 

 

A Comissão de Ética da UFABC torna público o 

Edital para seleção de servidor para atuar na 

secretaria da CE-UFABC. 

 

 

A Comissão de Ética da UFABC (CE-UFABC) torna público o Edital de Chamada nº 001/2018 

para seleção de servidor para a função de secretário (a) da CE-UFABC e formação de cadastro de 

reserva, de acordo com os termos a seguir. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS 

 

1.1 A Comissão de Ética da Universidade Federal do ABC (CE-UFABC) foi instituída com o 

objetivo de fomentar o debate sobre os desafios éticos enfrentados pelas instituições públicas de 

ensino superior, promover a cooperação e relações de respeito mútuo entre os membros da 

comunidade universitária, esclarecer os princípios e compromissos éticos que devem orientar a 

atuação destes e apurar denúncias de infrações éticas cometidas por eles. 

1.2 O trabalho da CE-UFABC é subsidiado por normas e documentos que estabelecem os 

compromissos éticos dos cidadãos, servidores federais e comunidade universitária, bem como o 

funcionamento e o rito processual, de acordo com o Código de Ética da UFABC e Regimento 

Interno da CE-UFABC, e outros documentos legislativos pertinentes, disponíveis em: 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/comissoes/comissao-de-etica/legislacao-e-documentos. 

1.3 O objetivo do presente Edital é a seleção de candidatos, que tenham interesse em compor a 

CE-UFABC, os quais serão selecionados para compor a lista de indicação de secretário(a) para 

atuação na CE-UFABC, de acordo com o Art 10 do seu Regimento Interno. 

1.4 Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas, sendo uma vaga para chamada imediata e outra para 

cadastro de reserva. 

1.5 Os trabalhos da CE-UFABC são considerados de relevante serviço público, tendo prioridade 

sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, e cuja atuação nesta comissão não 

enseja qualquer remuneração adicional, devendo ser registrada nos assentamentos funcionais do 

servidor. (Art. 15 do regimento Interno da CE-UFABC e Art. 3º: § 2º da Resolução n° 

10/CEP/2008). 
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2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 O candidato deve atender aos seguintes requisitos: 

I. Ser servidor público do quadro permanente e estável da UFABC;

II. Não possuir qualquer punição ética ou disciplinar indicada em seu assentamento funcional;

III. Não exercer Cargo de Direção (CD);

IV. Não exercer função eletiva em Sindicato, Associação, ou agremiações representativas das

categorias funcionais ou discentes.

V. Ter disponibilidade de 08 (oito) horas semanais para o desenvolvimento das atividades

inerente à CE-UFABC, descritas no Art. 20 do Regimento Interno da CE-UFABC, sendo que

destas, 04 (quatro) horas devem ser corridas e cumpridas em regime de plantão na Sala da

Comissão de Ética situada no Bloco “L”.

3. INSCRIÇÕES E CADASTRO

3.1 Podem se inscrever candidatos que atendam os requisitos do item 2 (dois) deste edital. 

3.2 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, com o encaminhamento do formulário de 

inscrição devidamente preenchido no link: 

http://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/survey/index/sid/586464/newtest/Y/lang/pt-BR 

3.3 A efetivação da inscrição apenas se dará com o recebimento pelo candidato da devida 

confirmação de inscrição eletrônica do candidato. 

3.4 Não serão consideradas as inscrições encaminhadas fora do prazo e meio indicados nos itens 

3 e 5. 

3.5 Os candidatos serão cadastrados a partir da homologação da inscrição e, posteriormente, 

será realizada a seleção de candidatos para compor lista de indicação à secretaria. 

4. SELEÇÃO

4.1 A seleção será realizada pela CE-UFABC por meio dos critérios: 

I – Formulário específico de inscrição e atendimento aos critérios do item 2. 

II – Entrevista de admissão, realizada por no mínimo dois dos membros da Comissão, sendo 

necessariamente um membro titular, em data, local e horário a ser informado posteriormente. 

4.2 Os candidatos selecionados irão compor uma lista de nomes para indicação de atuação na 

Secretaria da CE-UFABC, que será encaminhada ao Reitor para nomeação. 

4.3 A seleção não implica em direito de atuação na CE-UFABC, mas, apenas gera uma 

expectativa de direito, uma vez que, comporão uma lista de indicação ao Reitor. 

4.4 Candidatos selecionados e não indicados formarão um cadastro de reserva e poderão ser 
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convocados em caso de existência de vagas. 

5. CRONOGRAMA

Evento Data e 

Horário 

Local 

Divulgação do edital 17/07/2018 

Boletim de Serviço n. 764 – 17/07/2018 

 http://www.ufabc.edu.br/acesso-a- 

informacao/boletim-de-servico 

Período de inscrições De 17/07 a 01/08/2018, 

até 23 horas e 59 minutos 

Formulário: 

http://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/58

6464/lang-pt-BR  

Homologação das inscrições 07/08/2018 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/comiss

oes/comissao-de-etica/noticias-e-eventos 

Prazo para recursos 08 a 

12/08/2018 

Enviar e-mail para 

comissao.etica@ufabc.edu.br 

Divulgação do resultado final 

das inscrições 14/08/2018 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/comiss

oes/comissao-de-etica/noticias-e-eventos 

Período de seleção dos 

candidatos que comporão a 

lista de indicação 

15 a 

24/08/2018 

CE-UFABC 

Divulgação dos selecionados 

para lista de indicação Até 

31/08//2018 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/comiss

oes/comissao-de-etica/noticias-e-eventos 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 As informações contidas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo excluído aquele que preenchê-lo de forma incompleta e incorreta e/ou que 

fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos. 

6.2 O cadastro e a seleção na presente Chamada não garantem ao candidato o direito subjetivo a 

atuar na CE-UFABC, uma vez que, apenas comporá uma lista de indicação a ser encaminhada ao 

Reitor. 

6.3 De acordo com o §6º do Art. 8º do Regimento Interno, a CE-UFABC se reserva o direito de 

indicar servidores que não tenham manifestado previamente seu interesse em compor a Comissão. 

6.4  Os trabalhos na CE-UFABC são considerados relevantes e têm prioridade sobre as 

atribuições próprias dos cargos dos seus membros. 

6.5 A atuação na Secretaria da CE-UFABC cessa com a renúncia ou com o impedimento, em 
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função de desvio disciplinar ou ético reconhecido pela Comissão de Ética Pública. 

6.6 Os casos omissos serão analisados pela CE-UFABC, observadas as leis e regulamentos em 

vigor. 

6.7 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail comissao.etica@ufabc.edu.br. 

Santo André, 17 de julho de 2018. 

ANDREA LIMA 

Presidente da Comissão de Ética da Universidade Federal do ABC – CE-UFABC 
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