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EDITAL DA SUGEPE Nº 001, DE 25 DE MARÇO DE 2019. 

 

 

Processo Seletivo de Remoção Interna de Servidores 

Técnico-Administrativos em Educação em exercício na 

UFABC. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211, 

de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando 

as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº 

183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas, e considerando: 

 

- a necessidade de disciplinar a transferência interna de servidores técnico-

administrativos do quadro efetivo da UFABC; 

- a equalização da força de trabalho e a melhor utilização das competências à 

disposição de nossa organização; 

- o anseio de compatibilizar a supremacia do interesse da administração aos 

desejos profissionais de nossos servidores; e 

- o disposto no Art. 36 da Lei n. 8.112/90.  

 

Faz saber aos interessados que está aberto, nos termos deste edital, o Processo 

Seletivo de Remoção Interna de Servidores Técnico-Administrativos em Educação em exercício 

na UFABC. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Para fins deste edital, Remoção é a mudança de área de lotação e exercício do servidor, a 

pedido, no âmbito da UFABC, com ou sem mudança de campus.  

1.2 As remoções oriundas deste edital serão condicionadas à contrapartida de uma vaga ou 

permuta de servidores entre as áreas envolvidas. 

1.2.1 No caso de não haver inscritos ou aprovados para a vaga do edital de Remoção, a mesma 

será preenchida através de ingresso de novos candidatos habilitados no concurso público. 

1.2.2 O preenchimento da vaga dada em contrapartida dependerá da disponibilidade de 

concursos públicos válidos. 

1.3 O servidor somente poderá solicitar Remoção para ocupar vagas no mesmo cargo efetivo que 

ocupa na UFABC. 

1.4 A submissão a este processo independe de aprovação prévia da chefia imediata. 

1.5 O descritivo das vagas (cargos, unidade de lotação/exercício, descritivo da função e 

quantitativo de vagas) objeto deste Processo Seletivo estão disponibilizados no Anexo I deste 

edital.  

1.6 A execução deste Processo Seletivo ficará a cargo da Superintendência de Gestão de Pessoas 

(SUGEPE).  
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2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1 Poderá participar deste Processo Seletivo qualquer servidor em efetivo exercício na UFABC 

e que ocupe o mesmo cargo a que se refere à vaga pleiteada. 

2.2 Não poderão participar do processo seletivo os servidores que estejam respondendo 

processos administrativos disciplinares e sindicâncias acusatórias. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Período de inscrições: de 26/03/2019 a 09/04/2019. 

3.2 Para efetivação da inscrição, os servidores deverão: 

3.2.1 Preencher a Solicitação de Remoção e Perfil Profissional através do link: 

https://drive.google.com/open?id=15Jqcu79tiWd7sL32JMJHzvcgowv-UMn-UBEtZXAOs7g 

3.2.2 A constatação de má-fé nas declarações prestadas pelos candidatos acarretará em 

providências legais pertinentes. 

3.3 Na inscrição, o servidor poderá se candidatar para até duas vagas do mesmo cargo, caso haja 

disponibilidade, indicando primeira e segunda opção. 

3.3.1 Na hipótese de o servidor ser selecionado para as duas vagas, será considerada a primeira 

opção indicada na Solicitação de Remoção e Perfil Profissional. 

3.3.1.1 O declínio de interesse em uma das vagas pelas quais o servidor fez a opção não o 

excluirá do processo de seleção. 

3.4 Em caso de mais de um servidor da mesma unidade administrativa ser aprovado para 

Remoção, caberá ao dirigente da área de origem estabelecer o planejamento e gestão para o 

escalonamento da liberação dos servidores, observando a manutenção das atividades do setor. 

 

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 

4.1 Fica sob responsabilidade da SUGEPE a gestão do referido Processo Seletivo. 

4.2 A análise dos pedidos de Remoção a que se refere este edital observará as seguintes fases:  

4.2.1 Preenchimento e envio da Solicitação de Remoção e Perfil Profissional. 

4.2.2 Análise prévia feita pela SUGEPE sobre o atendimento aos requisitos para participação no 

processo. 

4.2.3. Análise feita pela área selecionadora (chefia da unidade administrativa), para verificação 

da aderência do perfil do servidor inscrito com as competências (técnicas e comportamentais) 

desejáveis para a função. 

4.2.4 O agendamento das entrevistas presenciais será realizado pelas áreas demandantes. 

4.2.5 Os resultados de todas as entrevistas pelas áreas demandantes das vagas deverão ser 

encaminhados à SUGEPE para elaboração da lista de resultados. 

 

5. DOS RESULTADOS  

 

5.1 O resultado parcial do processo será informado pela SUGEPE primeiramente por e-mail aos 

candidatos aprovados e não aprovados a partir dos contatos registrados na Solicitação de 

Remoção e Perfil Profissional.  

https://drive.google.com/open?id=15Jqcu79tiWd7sL32JMJHzvcgowv-UMn-UBEtZXAOs7g
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5.1.1 Posteriormente, será divulgado no Boletim de Serviço o resultado parcial dos servidores 

aprovados para a Remoção.  

5.1.2 Caso não haja nenhum aprovado para uma das vagas, o (s) servidor (es) reprovado (s) 

poderá (ão) solicitar Pedido de Reconsideração (Anexo II) ao dirigente da área demandante no 

prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de publicação do resultado parcial.  

5.1.2.1 O Pedido de Reconsideração deverá ser feito somente por meio do formulário constante 

no Anexo II, encaminhado via e-mail para a Seção de Ingresso e Movimentação de Pessoal- 

simp.sugepe@ufabc.edu.br, que será responsável pelo direcionamento à área demandante da 

vaga. 

5.1.3 O resultado do Pedido de Reconsideração será informado pela SUGEPE por e-mail ao 

candidato. 

5.2 O resultado final será publicado no Boletim de Serviço e os candidatos aprovados terão prazo 

de 2 (dois) dias úteis a contar da data de publicação para confirmação do interesse na Remoção. 

5.2.1 O candidato aprovado deverá enviar e-mail à Seção de Ingresso e Movimentação de 

Pessoal: simp.sugepe@ufabc.edu.br informando que aceita a Remoção para a qual foi aprovado. 

5.2.2 Caso o servidor não se manifeste dentro do prazo estipulado, a SUGEPE efetuará 03 

tentativas de contato pelos seguintes canais de comunicação, respectivamente: e-mail 

institucional, e-mail pessoal e contato telefônico.  

5.2.2.1 Na hipótese da SUGEPE não obter êxito nas tentativas de comunicação com o servidor 

aprovado, ele será desclassificado.  

5.2.3 Após a confirmação, o servidor terá o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data do aceite 

para entregar à Seção de Ingresso e Movimentação de Pessoal o formulário de Movimentação de 

Pessoal (Anexo III) preenchido, assinado e carimbado pelo servidor e pelos dirigentes máximos 

das áreas de origem e destino. 

5.2.4 Na hipótese de ausência de confirmação ou declínio do interesse, a vaga será oferecida ao 

próximo servidor classificado. 

5.3 A efetivação da Remoção deverá observar o item 6 deste edital. 

 

6. DA EFETIVAÇÃO DA REMOÇÃO 

 

6.1 A Remoção dos servidores contemplados por este edital será homologada por meio de 

publicação de Portaria da SUGEPE no Boletim de Serviço, observando-se os termos deste edital 

e do formulário de Movimentação de Pessoal (Anexo III).  

6.2 A SUGEPE recomenda o prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) dias úteis para transição de 

atribuições entre o antigo e o novo ocupante da função. O prazo acordado entre as áreas deverá 

estar informado no formulário de Movimentação de Pessoal (Anexo III). 

6.2.2 A Remoção ocorrerá na data de reposição da vaga, podendo ser antecipada a critério dos 

dirigentes das áreas envolvidas. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 A Remoção nos termos deste edital é considerada como “de interesse do servidor com 

ciência da administração”, sendo que qualquer ônus financeiro oriundo deste processo será de 

inteira responsabilidade do servidor. 

mailto:simp.sugepe@ufabc.edu.br
mailto:simp.sugepe@ufabc.edu.br
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7.2 O servidor removido em decorrência deste Processo Seletivo fica ciente de que não fará jus 

às gratificações, designações, concessões, jornadas de trabalho e benefícios específicos da 

lotação de origem, e ficará à disposição das políticas de gestão da nova área de lotação.  

7.3 O servidor somente poderá deixar sua antiga área e função após a publicação da Portaria de 

Remoção. 

7.4 É de conhecimento e de total responsabilidade das áreas a observância dos prazos necessários 

ao preenchimento das vagas recebidas em contrapartida. 

7.5 Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

7.5.1 Enviar a documentação fora do prazo previsto no subitem 3.1 deste edital; 

7.5.2 Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata (a inexatidão ou a falsidade 

documental poderá implicar em medidas de caráter administrativo/judicial cabíveis). 

7.6 O presente Processo Seletivo terá validade para preenchimento das vagas oferecidas no 

Anexo I deste edital e constituirá banco de dados para futuras oportunidades da UFABC. 

7.7 O servidor removido em decorrência deste Processo Seletivo deverá permanecer por um 

período mínimo de doze (12) meses na unidade administrativa de lotação da vaga em que se 

efetivou a Remoção, ficando vedada, neste caso, qualquer movimentação do servidor (Remoção 

Interna, Cessão, Requisição, Colaboração Técnica ou Redistribuição) dentro do período 

estabelecido, exceto por interesse da Administração ou por motivo de problemas de saúde após 

perícia/junta médica. 

7.8 A inscrição no Processo Seletivo implica o conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste edital.  

7.9 Os casos omissos serão resolvidos pela SUGEPE. 

7.10 Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste edital, encaminhar mensagem à SUGEPE 

através do e-mail simp.sugepe@ufabc.edu.br. 

 

Santo André, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

Eduardo Scorzoni Ré 
Superintendente de Gestão de Pessoas  

mailto:simp.sugepe@ufabc.edu.br
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CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS DATAS* 

Período de inscrições 26/03/2019 a 09/04/2019 

Período de seleção dos servidores 11/04/2019 a 26/04/2019 

Divulgação do resultado parcial 30/04/2019 

Período de pedido de reconsideração 30/04/2019 a 02/05/2019 

Período de análise de reconsideração Até 08/05/2019 

Divulgação do resultado final 10/05/2019 

Confirmação do interesse na remoção 10/05/2019 a 13/05/2019 

Entrega do formulário de remoção na Sugepe Até 15/05/2019 

Publicação da Portaria de Remoção 24/05/2019 

Início de atividades na nova área 03/06/2019 

* Datas previstas 
  


