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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 1483/2021 - PROAD (11.01.09)
Nº do Protocolo: 23006.002076/2021-58
Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.
Designa o servidor Carlos Alberto Orsolon Silva para responder
como Fiscal Requisitante pelo Termo de Contrato nº 06/2021.

A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria da Reitoria nº 28, de 31 de janeiro de
2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 23, de 1º de fevereiro de 2019, seção 2,
página 92, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 67 de 18 de
março de 2016, publicada no DOU nº 56 de 23 de março de 2016, seção 1, página 20, e pela
Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 31 de 23 de março de 2016, publicada no DOU nº
59 de 29 de março de 2016, seção 1, página 40, no uso das atribuições a ela conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Carlos Alberto Orsolon Silva (SIAPE nº 1758431) para responder
como Fiscal Requisitante pelo Termo de Contrato nº 06/2021, processo nº
23006.013439/2020-08, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC e a empresa ALELI INFORMÁTICA LTDA, tendo como substituto o servidor Samuel
Werneck de Moraes (SIAPE nº 1587881).
Art. 2º - Designar a servidora Larissa Mattos (SIAPE nº 2328747) para responder como Fiscal
Técnico, tendo como substituto o servidor Angelo Luiz Lazaro Junior (SIAPE nº 2108869).
Art. 3º - Designar o servidor Conrado Emilio Gomes (SIAPE nº 2092783) para responder como
Fiscal Administrativo, tendo como substituta a servidora Helena Fernandes Dolfato (SIAPE nº
2322386).
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(Assinado digitalmente em 01/02/2021 09:39)
VANESSA CERVELIN SEGURA
PRO-REITOR(A) ADJUNTO(A) (Titular)
PROAD (11.01.09)
Matrícula: 1991139

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
seu número: 1483, ano: 2021, tipo: PORTARIA, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação: 22329259a4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EDITAL Nº 5/2021 - PROEC (11.01.08)
Nº do Protocolo: 23006.001941/2021-49
Santo André-SP, 29 de Janeiro de 2021

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 15:07 )
LEONARDO JOSE STEIL
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROEC (11.01.08)
Matrícula: 1604147

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/documentos/ informando seu
número: 5, ano: 2021, tipo: EDITAL, data de emissão: 29/01/2021 e o código de verificação: 07db5d16d1
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EDITAL
Processo Seletivo de Bolsistas para atuarem nas ações:
PJ064-2021 - UFABC Divulga Ciência - Blogs de
divulgação científica, PJ065-2021- Universidade das
Crianças - UFABC e PJ066-2021 - Arquivo Histórico
Cultural, aprovadas no âmbito da Portaria Nº
1474/2021 - PROEC, de 27 de janeiro de 2021.

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ABC (UFABC) torna público o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas de bolsistas
para atuarem nas ações: PJ064-2021 - UFABC Divulga Ciência - Blogs de divulgação científica,
PJ065-2021- Universidade das Crianças- UFABC, e PJ066-2021 - Arquivo Histórico Cultural,
aprovadas no âmbito da Portaria Nº 1474/2021 - PROEC, de 27 de janeiro de 2021.

1. DOS OBJETIVOS
1.1. O presente Edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas para atuarem nas
ações: PJ064-2021 - UFABC Divulga Ciência - Blogs de divulgação científica, PJ065-2021Universidade das Crianças- UFABC, e PJ066-2021 - Arquivo Histórico Cultural, aprovadas no
âmbito da Portaria Nº 1474/2021 - PROEC, de 27 de janeiro de 2021.

2. DAS NORMAS E ORIENTAÇÕES GERAIS
2.1. Este Edital é regido pela Portaria ProEC nº 013/2019, disponível na página da ProEC, e pela
Resolução CONSEPE nº. 240/2020.
2.2. Para o cumprimento das disposições previstas neste Edital, discentes e docentes deverão
seguir as orientações contidas nos seguintes manuais disponíveis na página da ProEC:
2.2.1. Manual coordenação: Processo Seletivo de Discentes para Bolsas de Extensão e Cultura;
2.2.2. Manual discentes: Participação de Discente em Processo seletivo de Bolsas de Extensão e
Cultura e Voluntariado.
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3. DAS BOLSAS
3.1. Serão disponibilizadas vagas para bolsistas de acordo com a Tabela 1.
3.2. O(A) bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo
pagamento será feito até o 10º dia útil do mês subsequente ao da realização das atividades, por
meio de depósito bancário na conta corrente individual de titularidade do(a) próprio(a) bolsista,
no Banco do Brasil.
3.3. As atividades do(a) bolsista totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a critério da
coordenação da ação.
Tabela 1 – Bolsas disponibilizadas
Código

Título da Ação

Coordenação

Início e Final da
vigência da bolsa

Nº
bolsista(s)

PJ0642021

UFABC Divulga Ciência Blogs de divulgação
científica

Vanessa Aparecida
do Carmo
Mergulhão

01/03/2021 a
17/12/2021

02

PJ0652021

Universidade das Crianças
- UFABC

Evonir Albrecht

01/03/2021 a
17/12/2021

01

PJ0662021

Arquivo Histórico Cultural

Kelly Cristina
Moreira Ferreira

01/03/2021 a
17/12/2021

02

Forma de
seleção
Prova Prática
e/ou Teórica,
Entrevista
Prova Prática
e/ou Teórica,
Entrevista
Entrevista,
Questionário

4. DO PÚBLICO ALVO
4.1. Podem candidatar-se a bolsas neste Edital, discentes de graduação e de pós-graduação
regularmente matriculados na UFABC e com acesso ao Portal do Discente do SIGAA.
4.2. Não será permitido o acúmulo de bolsas previstas neste Edital com outras concedidas pela
UFABC ou por outras instituições de fomento, exceto as bolsas socioeconômicas.

5. DA INSCRIÇÃO (manifestação de interesse em oportunidades de bolsas)
5.1. As inscrições (manifestações de interesse em oportunidades de bolsas) deverão ser
efetuadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, Portal
Discente, no período indicado em cronograma.
5.2. Na Tabela 2 estão indicados os pré-requisitos para inscrição em cada ação indicados pelas
coordenações das ações e sob responsabilidade destas.
5.3. A inscrição do(a) candidato(a) neste processo seletivo implica no reconhecimento e
aceitação de todas as condições previstas neste Edital.
5.4. A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo(a) candidato(a) durante a inscrição
(manifestação de interesse em oportunidades de bolsas), bem como a sua não efetivação por
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motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação
ou outros fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.
5.5. Ao término das inscrições, estas serão analisadas, com homologação das que cumprirem os
requisitos previstos neste Edital.
5.6. Não serão homologadas as inscrições:
5.6.1. efetuadas fora do meio eletrônico definido no item 5.1;
5.6.2. efetuadas fora do prazo descrito em cronograma;
5.6.3. efetuadas para mais de duas ações, considerando-se como válidas apenas as duas últimas
realizadas;
5.6.4. que não se enquadrem em uma das ações de extensão e cultura definidas na Tabela 1.
5.7. O resultado da análise e homologação das inscrições de que trata o item 5.5. deste Edital
será publicado no Boletim de Serviço da UFABC e na página da ProEC de acordo com o indicado
em cronograma.
Tabela 2 – Pré-requisitos para participação no processo seletivo
Código

Título da Ação

PJ0642021

UFABC Divulga Ciência - Blogs de
divulgação científica

PJ0652021

Universidade das Crianças- UFABC

PJ0662021

Arquivo Histórico Cultural

Pré-requisito(s)
• Boa redação;
• Atenção a detalhes
• Interesse pela Divulgação Científica;
• Desejáveis conhecimentos prévios da plataforma
Wordpress.
• Bons conhecimentos em desenvolvimento e layout de
sites e blogs no Wordpress;
• Bons conhecimentos em ferramentas de edição de áudio e
vídeo (podcasts/materiais para publicação no Youtube);
e/ou
• Capacidade artística para criação de logos, banners e
ilustrações é um diferencial.
• Conhecimentos prévios em tecnologias da informação
e/ou redes sociais,
• Afinidade com temas relacionados à Memória e ao
Patrimônio.

6. DA SELEÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
6.1. A seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será de responsabilidade da coordenação da
ação e ocorrerá conforme previsto neste Edital, considerando-se os pré-requisitos constantes da
Tabela 2.
6.2. O(A) candidato(a) deve atentar-se ao cronograma, à comunicação eletrônica advinda da
coordenação e à divulgação dos resultados.
6.3. Somente poderão participar da seleção os(as) discentes que cumprirem todos os critérios
para inscrição estabelecidos neste Edital e na Portaria ProEC nº 013/2019.
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6.4. Comunicações referentes à seleção serão enviadas ao(à) candidato(a) por e-mail. O(A)
candidato(a) deve se certificar que o endereço eletrônico indicado no ato da inscrição está
correto e verificar se sua conta de e-mail não possui filtro “anti-spam” para o e-mail da UFABC
(@ufabc.edu.br).
6.5. Diante de eventuais conflitos de horários, fica a critério do(a) discente optar em qual
processo seletivo participará.
6.6. A coordenação da ação deverá enviar o nome dos(as) selecionados(as) por meio do
Formulário de Indicação de Bolsistas - ProEC – UFABC indicando os(as) selecionados(as) e uma
lista de espera com os(as) demais discentes participantes no presente processo seletivo.
6.7. Caso seja identificado pela ProEC, a seleção do(a) mesmo(a) discente em duas ações, este(a)
será notificado(a), via e-mail, devendo optar por apenas uma das ações.
6.8. Caso o(a) discente não se manifeste dentro do prazo estipulado no item 6.7, será alocado(a)
automaticamente na primeira ação na qual se inscreveu.
6.9. A coordenação da ação, em conjunto com a ProEC, poderá realizar uma chamada pública
para uma nova seleção, respeitando as exigências legais e os requisitos deste Edital, dentro do
prazo máximo de inclusão de bolsista (cronograma instituído pela ProEC para vagas
remanescentes) e nos seguintes casos:
a)
b)
c)
d)
e)

não houve manifestação de interesse por parte do(a) discente;
não houve discente selecionado(a);
não há discentes disponíveis na lista de espera;
não há lista de espera; ou
aporte de novas bolsas.

7. DO PLANO DE TRABALHO E DO TERMO DE OUTORGA
7.1. A coordenação deverá cadastrar o Plano de Trabalho e assinar o Termo de Outorga para
todos(as) os(as) discentes bolsistas no SIGAA, impreterivelmente no período previsto em
cronograma publicado na página da ProEC.
7.2. As datas de início e fim do Plano de Trabalho devem ser cadastradas considerando o
interstício de 01/03/2021 até a data limite de 17/12/2021, sendo que o(a) bolsista somente fará
jus ao recebimento da bolsa no período previsto no Plano, conforme aprovado pelo Comitê de
Extensão e Cultura para a ação.
7.3. A indicação da carga horária do(a) bolsista no plano de trabalho deverá considerar o seguinte
cálculo:
10 horas semanais X 4 semanas por mês → 40 horas mensais X nº de meses
Ex: Bolsista atuará no projeto de 01/03/2021 a 17/12/2021
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40 (horas mensais) X 10 (meses) = 400 horas totais
7.4. Após o cadastro do Plano de Trabalho e da assinatura do Termo de Outorga pela
coordenação, os(as) discentes selecionados(as) deverão assinar o mesmo Termo no SIGAA,
impreterivelmente no período previsto em cronograma.
7.5. O não cumprimento dos itens 7.1, 7.2 e 7.4 impedirá o pagamento da bolsa de extensão e
cultura.
7.6. Caso admitido o cadastro do Plano de Trabalho e/ou a assinatura do Termo de Outorga fora
dos períodos estabelecidos neste Edital, a bolsa terá validade a partir do dia da assinatura do
termo por todos(as) signatários(as), podendo ser vedado o pagamento de valores retroativos.
7.7. Discentes que participaram de processo seletivo e que constem em lista de espera poderão
ser cadastrados(as) no SIGAA como discente voluntário(a).
7.8. Discentes que não participaram de processo seletivo, mas participarão da ação como
voluntários(as) deverão ser cadastrados(as) na equipe de execução da ação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS(AS) BOLSISTAS
8.1. Além das obrigações previstas na Portaria ProEC nº 013/2019, é obrigação dos(as) bolsistas
inserir seus dados bancários no Portal do Discente do SIGAA e mantê-los atualizados, bem como
os demais dados pessoais.
8.2. A ProEC não se responsabilizará por pagamentos de bolsas não efetuados por falta ou
incorreção dos dados bancários inseridos no sistema.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA COORDENAÇÃO
9.1. Além das obrigações previstas na Portaria ProEC nº 013/2019, caberá à coordenação o
preenchimento do Plano de Trabalho e assinatura do Termo de Outorga dos(as) bolsistas, ambos
disponíveis no SIGAA, no prazo estipulado em cronograma.
9.2. A coordenação deverá, para fins de comprovação, manter sob sua guarda todos os
documentos comprobatórios do processo seletivo referente ao preenchimento de vagas sob sua
responsabilidade.

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1. A divulgação da lista dos(as) discentes selecionados(as) e não selecionados(as) será
publicada na página da ProEC, conforme previsto em cronograma.
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10.2. A critério da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e/ou da coordenação da ação poderão ser
solicitados outros documentos aos(as) bolsistas.

11. DO CRONOGRAMA
Ação

Data

Período de Inscrição (manifestação de
interesse)

De 29 de janeiro a 17 de fevereiro de 2021

Publicação da homologação das inscrições

19 de fevereiro de 2021

Encaminhamento da lista dos(as) discentes
inscritos a coordenação da ação

19 de fevereiro de 2021

Seleção dos(as) inscritos(as)

De 22 de fevereiro a 02 de março de 2021

Encaminhamento à ProEC pela coordenação
de ação da relação dos(as) bolsistas
selecionados(as) e da lista de espera

03 de março de 2021

Publicação do resultado (*)

05 de março de 2021

Inserção do Plano de Trabalho do(a) bolsista
no SIGAA pela coordenação da ação e
8 e 9 de março de 2021
assinatura do Termo de Outorga
Assinatura do Termo de Outorga pelo(a)
8 e 9 de março de 2021
discente
(*) ATENÇÃO: obrigatória a inserção dos dados bancários pelo(a) discente selecionado(a) no
SIGAA para fins de preenchimento do plano de trabalho e pagamento de bolsa.
11.1. No caso de vagas remanescentes, durante o ano de 2021 a ProEC poderá disponibilizar
novos cronogramas conforme disposto no item 6.9 deste Edital.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.1. Casos omissos serão deliberados pelo Comitê de Extensão e Cultura(CEC) da UFABC.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

PORTARIA Nº 1485/2021 - PROGRAD (11.01.05)
Nº do Protocolo: 23006.002119/2021-03
Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.
Institui Comissão que coordenará o processo de seleção de
alunos do Programa de Educação Tutorial PET-AF 2021.
A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
(UFABC), nomeada pela Portaria nº 161 de 16 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 2, de 17 de maio de 2016, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão com objetivo de coordenar o processo seletivo de alunos bolsistas e
formação de cadastro reserva para o Grupo PET "Ciência, Tecnologia e Inovação" (CT&I)
referente ao Programa de Educação Tutorial - PET/UFABC, a ser composta pelos seguintes
membros:
· Profª. Drª. Elizabeth Teodorov;
· Profª. Drª. Renata Simões;
· Maria Estela Conceição de Oliveira de Souza;
· André Gerez Foratto;
· Matheus Medeiros Vieira.
Art. 2º Esta Comissão se extinguirá com a homologação do resultado deste processo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 16:34)
PAULA AYAKO TIBA
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROGRAD (11.01.05)
Matrícula: 1762344
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
seu número: 1485, ano: 2021, tipo: PORTARIA, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação: 49d9870299
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA Nº 1486 / 2021 - PROPES (11.01.07)
Nº do Protocolo: 23006.002136/2021-32

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

Revoga portarias (referentes a nomeações de membros da
Comissão de Pesquisa da UFABC).
A PRÓ-REITORA DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC),
nomeada pela Portaria da Reitoria nº 72, de 16 de fevereiro de 2018, publicada no Diário
Oﬁcial da União (DOU) nº 33, de 19 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria da Pró-Reitoria de Pesquisa nº 08, de 11 de julho de 2019,
publicada no Bole m de Serviço nº 857, em 12 de julho de 2019, páginas 24 a 25.
Art. 2º Revogar a Portaria nº 09, de 14 de outubro de 2019, publicada no Bole m de Serviço
nº 885, em 15 de outubro de 2019, páginas 17 a 18.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole m de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 19:28 )

SONIA MARIA MALMONGE
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROPES (11.01.07)
Matrícula: 1604317

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 1486, ano:
2021, tipo: PORTARIA, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação: 7daf550956

Página 20

Boletim de Serviço nº 1019
2 de fevereiro de 2021

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA Nº 1487 / 2021 - PROPES (11.01.07)
Nº do Protocolo: 23006.002138/2021-21

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

Nomeia membros da Comissão de Pesquisa da UFABC
(CoPes/UFABC).
A PRÓ-REITORA DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC),
nomeada pela Portaria da Reitoria nº 72, de 16 de fevereiro de 2018, publicada no Diário
Oﬁcial da União (DOU) nº 33, de 19 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o disposto na Resolução ConsUni nº 193, de 27 de fevereiro de 2019, publicada
no Bole m de Serviço nº 823, de 01 de março de 2019, e que ins tuiu a Comissão de
Pesquisa da UFABC,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes membros para a composição da Comissão de Pesquisa (CoPes):
I - Wesley Góis, como representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), e Fernanda
Graziella Cardoso, como suplente;
II - Patrícia Teixeira Leite Asano, como representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(ProPG), e Ricardo Jannini Sawaya, como suplente;
III - Leonardo José Steil, como representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), e
Evonir Albrecht, como suplente;
IV - Ta ana Lima Ferreira, como representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Polí cas Aﬁrma vas (ProAP), e Acácio Sidinei Almeida Santos, como suplente;
V - Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, como representante da Agência de Inovação
(INOVA), e Fábio Danilo Ferreira, como suplente;
VI - Roseli Frederegi Benassi, como representante do Comitê dos Programas de Iniciação
Cien ﬁca (CPIC), e Juliana Marchi, como suplente;
VII - Wilson dos Anjos, como representante dos servidores vinculados às instalações
mul usuário;
VIII - Mirian Pacheco Silva Albrecht, como representante da Comissão de Alocação de Grupos
de Pesquisa do CCNH (CALGP), e Wendel Andrade Alves, como suplente;
IX - Lucia Helena Gomes Coelho, como representante da Comissão Permanente de Pesquisa
do CECS (CPPCECS), e Conrado Augustus de Melo, como suplente;
X - André Mascioli Cravo, como representante da Comissão de Pesquisa do CMCC, e Carla
Negri Lintzmayer, como suplente;
XI - Helvia Arandas Monteiro Giacon, como representante técnico-administra vo lotado na
ProPes, e Cayo Antônio Soares de Almeida, como suplente;
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XII - Roney Duarte da Silva, como representante dos discentes de Pós-Graduação, e Rodrigo
Vidal Cabral, como suplente.
§ 1º Os representantes indicados nos incisos de I a XI terão mandato de 2 (dois) anos.
§ 2º Os representantes indicados no inciso XII terão mandato de 1 (um) ano.
§ 3º Não houve inscrições de candidatos aos cargos de representante técnico-administra vo
da UFABC e de representante discente da Graduação, durante os respec vos processos
eleitorais.
Art. 2º Conforme rege o inciso I do Art. 2º da Resolução ConsUni nº 193, a Comissão será
presidida por Sônia Maria Malmonge, na qualidade de Pró-Reitora de Pesquisa, tendo como
suplente o seu subs tuto legal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole m de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 19:27 )

SONIA MARIA MALMONGE
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
PROPES (11.01.07)
Matrícula: 1604317

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 1487, ano:
2021, tipo: PORTARIA, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação: 2faaee9209
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 44 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001863/2021-82

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC e ônus parcial para CAPES, do(a) servidor(a) SIDNEY
JARD DA SILVA, SIAPE 1544389, conforme PCDP nº 12/21, para realização de missão no
âmbito do projeto Capes-PRINT, em Coimbra (Portugal), pelo período de 01/03/2021 a
31/08/2021, incluindo trânsito. (Processo 23006.017556/2020-32)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:13 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 44, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
96ab7fc698
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 45 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001864/2021-27

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) RAMATIS JACINO, SIAPE 2354087,
conforme PCDP nº 11/21, para realização de Pós-Doutorado em Coimbra (Portugal), pelo
período de 01/05/2021 a 01/05/2022, incluindo trânsito. (Processo 23006.017557/2020-87)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:12 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 45, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
0cb93c0607
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 46 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001868/2021-13

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) PATRICIA CEZARIO SILVA, SIAPE
2342830, conforme PCDP nº 15/21, para realização de a vidades de pesquisa em Cambridge
(ESTADOS UNIDOS), pelo período de 15/08/2021 a 16/02/2022, incluindo trânsito. (Processo
23006.000415/2021-61)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:10 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 46, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
ebea213a18
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 47 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001869/2021-50

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC e ônus parcial para CAPES, do(a) servidor(a)
MARCELLA PECORA MILAZZOTTO, SIAPE 1601025, conforme PCDP nº 14/21, para realização
de missão no âmbito do projeto Capes-PRINT, em Quebec (Canadá), pelo período de
20/03/2021 a 17/06/2021, incluindo trânsito. (Processo 23006.017553/2020-07)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:14 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 47, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
16bc2f2dc1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 48 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001870/2021-84

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC e ônus parcial para CAPES, do(a) servidor(a)
IOLANDA KARLA SANTANA DOS SANTOS, SIAPE 2186229, conforme PCDP nº 9/21, para
par cipação em programa de pós-graduação stricto sensu - Doutorado Sanduiche, em Porto
(Portugal), pelo período de 01/03/2021 a 31/08/2021, incluindo trânsito. (Processo
23006.016654/2020-52)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:16 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 48, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
eb4ae3e9e3
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 49 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001871/2021-29

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) ELIAS DAVID MORALES
MARTINEZ, SIAPE 1995535, conforme PCDP nº 16/21, para realização de Pós-Doutorado em
Londres (INGLATERRA), pelo período de 17/05/2021 a 17/05/2022, incluindo trânsito.
(Processo 23006.000413/2021-72)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 16:16 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 49, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
439f593329
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 50 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001873/2021-18

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC e ônus parcial para CAPES, do(a) servidor(a)
CAMILO ANDREA ANGELUCCI, SIAPE 1654772, conforme PCDP nº 13/21, realização de missão
no âmbito do projeto Capes-PRINT, em Alicante (Espanha), pelo período de 02/02/2021 a
30/04/2021, incluindo trânsito. (Processo 23006.015438/2020-90)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:31 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 50, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
74dc23d6c4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 51 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001876/2021-51

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para a viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO,
SIAPE 1837745, conforme PCDP nº 10/21, para realização de visita acadêmica em Lisboa
(Portugal), pelo período de 04/04/2021 a 25/04/2023, incluindo trânsito.

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:32 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 51, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
68f78b352b
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 52 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001877/2021-04

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Rescindir, por termino de prazo contratual, nos termos do Art. 12, I, da Lei
8.745/93, o contrato de trabalho de Professor(a) Visitante de PEDRO IVO CAMACHO ALVES
SALVADOR, SIAPE 1888654, a contar de 02/02/2021.

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:33 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 52, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
8d61773e49
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 53 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001878/2021-41

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Rescindir, por termino de prazo contratual, nos termos do Art. 12, I, da Lei
8.745/93, o contrato de trabalho de Professor(a) Visitante de LUZIA PERES NOVAKI, SIAPE
1642160, a contar de 01/02/2021.

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:34 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 53, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
9112709e83
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 54 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001879/2021-95

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Rescindir, por termino de prazo contratual, nos termos do Art. 12, I, da Lei
8.745/93, o contrato de trabalho de Professor(a) Visitante de GABRIEL MOLINA DE OLYVEIRA,
SIAPE 3087415, a contar de 02/02/2021.

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:34 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 54, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
342f365c79
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 55 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001880/2021-10

Santo André-SP, 28 de janeiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Rescindir, por termino de prazo contratual, nos termos do Art. 12, I, da Lei
8.745/93, o contrato de trabalho de Professor(a) Visitante de BRUNO DOMICIANO LOPES,
SIAPE 3087398, a contar de 01/02/2021.

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 18:35 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 55, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
f26bf0dc75
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 56 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002070/2021-81

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão por Capacitação Proﬁssional, nos termos do Art. 10 da Lei
n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.824, de 29 de junho de
2006 e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados:
SIAPE

NOME

NÍVEL

VIGÊNCIA

1875352

CAROLINA REGINA DE GRANO DUARTE

IV

16/01/2021

1007917

JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS

III

30/01/2021

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 08:02 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 56, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
a1e5a536a0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 57 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002075/2021-11

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Incen vo à Qualiﬁcação, nos termos do Art. 12 da Lei n° 11.091 de
12 de janeiro de 2005, do Decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006 e da Lei nº 12.772 de 28
de dezembro de 2012, ao servidor abaixo relacionado:
SIAPE

NOME

NÍVEL DE
RELAÇÃO
ESCOLARIDADE

VIGÊNCIA

DIRETA

13/01/2021

3125639 ANA LETÍCIA OLÍMPIO DA SILVA DAVID ESPECIALIZAÇÃO

DIRETA

15/01/2021

2110829 MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA

MESTRADO

DIRETA

20/01/2021

2092709 FERNANDO TAKASHI DA ROCHA ARITA MESTRADO

DIRETA

25/01/2021

3125430 ALINE CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA ESPECIALIZAÇÃO

DIRETA

28/01/2021

1756957 ALESSANDRA DE CASTILHO

DOUTORADO

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 09:35 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 57, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
729751f7c6
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 58 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002079/2021-91

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder licença para capacitação à servidora Mariella Batarra Mian Zotelli,
SIAPE 1941382, pelo período de 02/03/2021 a 31/03/2021, nos termos do Art. 87 da Lei nº
8.112/90 e do Decreto nº 9.991/19.

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 11:07 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 58, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
a4d52cc8a3
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 59 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002081/2021-61

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Aceleração da Promoção, nos termos do Art. 13, II, da Lei nº
12.772/2012, considerando aprovação da CPPD, em caráter ad referendum, aos docentes
abaixo relacionados, integrantes da Carreira do Magistério Superior, de Professor Adjunto - A classe A-4 para Professor Adjunto - Classe C/6 - Nível 1, conforme discriminado a seguir:
PADRÃO

ACELERAÇÃO

ATUAL

PARA

3008569 BRUNO GUZZO DA SILVA

4-602

6-601

25/01/2021

3008507 CARLA NEGRI LINTZMAYER

4-602

6-601

29/01/2021

3008017 DENIS GUSTAVO FANTINATO

4-602

6-601

29/01/2021

3008052 EMILIO DE CAMARGO FRANCESQUINI

4-602

6-601

29/01/2021

1811648 JOAO MARCELO BOROVINA JOSKO

4-602

6-601

22/01/2021

SIAPE

NOME

VIGÊNCIA

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 11:35 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 59, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
773576fe5b
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 60 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002083/2021-50

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Aceleração da Promoção, nos termos do Art. 13, II, da Lei nº
12.772/2012, considerando aprovação da CPPD, em caráter ad referendum, aos docentes
abaixo relacionados, integrantes da Carreira do Magistério Superior, de Professor Adjunto - A classe A-4 para Professor Adjunto - Classe C/6 - Nível 1, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

PADRÃO ACELERAÇÃO

NOME

VIGÊNCIA

ATUAL

PARA

3007914 FLAVIO EDUARDO AOKI HORITA

4-602

6-601

01/02/2021

3008222 PAULO HENRIQUE PISANI

4-602

6-601

29/01/2021

1309493 PEDRO ALVES DA SILVA AUTRETO

4-602

6-601

22/01/2021

2994696 SILVIA HONDA TAKADA

4-602

6-601

22/01/2021

3009301 VLADIMIR EMILIANO MOREIRA ROCHA

4-602

6-601

01/02/2021

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 11:36 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 60, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
825f2a3ce7
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 61 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002087/2021-38

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe C/6 (Professor Adjunto) da
Carreira do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

PADRÃO PROGRESSÃO

NOME

VIGÊNCIA

ATUAL

PARA

2081225 FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO

6-602

6-603

16/01/2021

2271891 MARCO AURELIO CAZAROTTO GOMES

6-601

6-602

13/01/2021

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 11:50 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 61, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
a5e3c2afe4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 62 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002090/2021-51

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe D/7 (Professor Associado) da
Carreira do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:
PADRÃO

PROGRESSÃO

ATUAL

PARA

1671688 ANDRE SARTO POLO

7-702

7-703

22/01/2021

1676798 CELSO CHIKAHIRO NISHI

7-702

7-703

02/02/2021

1671333 EDMARCIO ANTONIO BELATI

7-702

7-703

23/01/2021

1671394 HUMBERTO NAOYUKI YOSHIMURA

7-702

7-703

23/01/2021

1671393 JORGE DIEGO MARCONI

7-702

7-703

23/01/2021

SIAPE

NOME

VIGÊNCIA

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 12:05 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 62, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
8b1d546913
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 63 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002091/2021-04

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe D/7 (Professor Associado) da
Carreira do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

PADRÃO PROGRESSÃO

NOME

VIGÊNCIA

ATUAL

PARA

1696841 LUCIANO PUZER

7-701

7-702

19/01/2021

1834566 LUIZ FERNANDO BARRERE MARTIN

7-701

7-702

12/01/2021

1671599 MARCOS DE ABREU AVILA

7-702

7-703

26/01/2021

1838194 RENATA SIMOES

7-701

7-702

30/01/2021

1764199 RODRIGO MAGHDISSIAN CORDEIRO

7-701

7-702

01/02/2021

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 12:06 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 63, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
8864f27347
Página 43

Boletim de Serviço nº 1019
2 de fevereiro de 2021

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PORTARIA DE PESSOAL Nº 64 / 2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.002122/2021-19

Santo André-SP, 01 de fevereiro de 2021.

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 874, de 17/08/2020, publicada no DOU
nº 158 de 18/08/2020, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão por Capacitação Proﬁssional, nos termos do Art. 10 da Lei
n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.824, de 29 de junho de
2006 e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, ao servidor abaixo relacionado:
SIAPE
3125499

NOME
VITOR GARCIA BURITI

NÍVEL
II

VIGÊNCIA
01/02/2021

(Assinado digitalmente em 01/02/2021 16:44 )

EDUARDO SCORZONI RE

SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 64, ano:
2021, tipo: PORTARIA DE PESSOAL, data de emissão: 01/02/2021 e o código de verificação:
40f648739a
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EDITAL Nº 13/2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001943/2021-38
Santo André-SP, 29 de Janeiro de 2021

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 16:00 )
EDUARDO SCORZONI RE
SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/documentos/ informando seu
número: 13, ano: 2021, tipo: EDITAL, data de emissão: 29/01/2021 e o código de verificação: 0cb7fe3501
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Abertura de processo seletivo para Estágio
Remunerado (não obrigatório) de Nível
Superior na Assessoria de Cooperações
Institucionais e Convênios da Universidade
Federal do ABC
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, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de
agosto de 2020, nos termos da Base Legal indicada, torna público o Edital de abertura de
inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo, para realização de
estágio remunerado (não obrigatório) nas condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.Base Legal: Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de
2018; Resolução CG nº 12, de 11de julho de 2016; Instrução Normativa n.º 213, de 17 de
dezembro de 2019; Portaria SUGEPE nº 1.087, de 05 de outubro de 2020 e alterações.
1.2. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, por meio do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
1.3 O estágio remunerado é um estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, conforme §2º do art. 2º da IN nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.
1.4 As inscrições serão realizadas no período de 03 a 22 de fevereiro de 2021, exclusivamente
via internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
2. DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA
2.1 O Processo Seletivo tem objetivo de selecionar estudantes para realização de estágio na
UFABC, nas seguintes condições:
Cód.
Op.

Cursos elegíveis

E1

INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(Bach.); INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E
HUMANIDADES (Bach.) ;
ADMINISTRAÇÃO
(Bach.); ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Bach.);
GESTÃO PÚBLICA (CST); GESTÃO DE NEGÓCIOS
E INOVAÇÃO (CST)

Vagas
totais

Unidade
Administrativa

Carga horária

1

Assessoria de
Cooperações
Institucionais e
Convênios

13h45min às
15h15min /
15h30 às 18h
/ 4hs diárias

2.1.1 O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo I.
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356-7556
estagios.sugepe@ufabc.edu.br
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2.1.2. O estágio será realizado inicialmente no Campus Santo André da UFABC, com a
concessão de uma bolsa-estágio mensal de R$ 787,98, referente à 20h semanais.
2.1.3. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação
conforme item 8.3.1.
2.2. Será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado,
pago em pecúnia na proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias por mês.
2.3. O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
conforme disposto na legislação vigente.
2.4. O estagiário será incluído em uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.
2.5. A cada 06 meses de estágio, o (a) estagiário (a) terá direito a 15 dias de recesso (férias).
2.6. Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve:
I – Dispor de computador com acesso à internet;
II - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido,
conforme item 2.1;
III - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio,
conforme item 2.1.3;
IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário
escolar, conforme item 2.1 e Anexo I;
V - Não estar vinculado a outro Programa de Estágio Remunerado;
VI - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e
VII - Não ter cumprido, vinculado ao curso atual, estágio na UFABC em prazo que somado à
duração estimada do objeto deste Processo Seletivo exceda 2 (dois anos), com exceção de
estudante com deficiência.
2.7 Conforme Instrução Normativa nº 19/2020 do Ministério da Economia, o plano de
atividades do estágio será cumprido de forma remota enquanto vigorar a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC em decorrência do estado de
emergência do coronavírus (COVID-19), determinada pela Portaria da Reitoria nº 394/2020.
2.7.1 Em caráter excepcional, o estagiário poderá ser convocado para atividade presencial
durante a vigência da suspensão das atividades acadêmicas e administravas presenciais da
UFABC, devendo ser observadas todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades
sanitárias, em especial o disposto na Portaria conjunta nº 20/2020 do Ministério da Economia.
2.8. Do total de vagas inicial e que vierem a ser criadas do edital, serão reservadas vagas para
estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 e 4.8.
2.8.1. Caso o edital contemple mais de uma oportunidade de estágio com somatório de vagas
inicial em que se possa aplicar a reserva de que trata o item 2.8, a distribuição das vagas
reservadas será definida por sorteio público, em local, data e horário divulgados
oportunamente no site https://www.ufabc.edu.br/concursos/estagios.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o estudante deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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3.2. A inscrição será feita exclusivamente via internet, no período definido no item 1.4,
mediante preenchimento do formulário de inscrição em http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos Abertos) e envio eletrônico, no mesmo formulário, da seguinte
documentação:
I - Declaração de Matrícula recente, emitida há no máximo 60 (sessenta) dias do início do
período das inscrições, referente ao curso que está realizando no momento, com previsão de
término do curso/duração;
II - Curriculum vitae ou lattes;
III - Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo II, tais
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros; e
IV - Declaração de recebimento dos auxílios estudantis, PROUNI ou FIES, se for o caso.
3.2.1 Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem
(jpeg ou png) ou de documento de texto (doc, odt ou pdf), agrupados todos em uma única
pasta compactada no formato ZIP, de até 200MB:
3.2.2 A UFABC enviará a confirmação automática do recebimento da inscrição, ao endereço
eletrônico informado pelo estudante.
3.2.3 É dever do candidato, antes do término do período de inscrições, conferir os dados
registrados em sua inscrição, bem como a integridade da documentação submetida, mediante
o acesso à área do candidato no site http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu
Concursos/Concursos Abertos) com os dados de acesso recebidos na confirmação da inscrição.
3.2.4. Durante o período de inscrição, o candidato poderá retificar os dados de inscrição e/ou
substituir a documentação submetida enviada, mediante o acesso à Área do Candidato no site
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/Concursos Abertos).
3.3. A inscrição no processo seletivo implica automaticamente no conhecimento e na aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, das quais o estudante não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.4. Serão indeferidas as inscrições que não estiverem conforme item 3.2 ou que tiverem
declaração falsa por parte do estudante constatada.
3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para um mesmo estudante, será
considerada aquela mais recente, desprezando-se a (s) anterior (es).
3.6. A UFABC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.1. A UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas
e/ou horários de provas para inscrições em mais de uma oportunidade de estágio.
4. DA RESERVA DE VAGAS A ESTUDANTES NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Será reservado, de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, 30% (trinta por cento) das vagas
para estudantes negros, assim considerados aqueles que se declararem pretos ou pardos.
4.1.1 Caso a aplicação do percentual de reserva de vagas a estudantes negros resulte em
número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
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imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º,
do Art. 1º, do Decreto 9427/2018.
4.2. Os estudantes que, no ato da inscrição, declararem-se pretos ou pardos para fins de
concorrência às vagas reservadas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, se aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, serão submetidos a procedimento de heteroidentificação complementar a
autodeclaração.
4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de
Heteroidentificação instituída pela UFABC, que utilizará o registro em vídeo da etapa II para
confirmação da autodeclaração do estudante, mediante aferição exclusiva por critério
fenotípico.
4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, realizar o procedimento de
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.4. É garantido ao estudante solicitar, em prazo estabelecido, reconsideração da deliberação
da comissão de heteroidentificação.
4.5. A comissão de heteroidentificação realizará procedimento suplementar de
heteroidentificação presencialmente com os estudantes que solicitarem reconsideração, com
registro da sessão por filmagem.
4.5.1. O procedimento suplementar de heteroidentificação será realizado por membros
distintos daqueles que tiverem realizado o procedimento de heteroidentificação recorrido.
4.5.2. Excepcionalmente e por decisão motivada, a comissão poderá realizar o procedimento
suplementar de heteroidentificação de forma telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os estudantes:
I - Cujas auto declarações não sejam confirmadas em procedimento de heteroidentificação,
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação em lista geral.
II - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
II - Recusar-se à filmagem do procedimento de heteroidentificação.
4.6.1 A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados.
4.7. O estudante que não se declarar preto ou pardo no ato da inscrição, conforme instruções
constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá
impetrar recurso em favor de sua condição.
4.8. Será reservado, de acordo com a Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência.
4.8.1 Caso a aplicação do percentual reserva de vagas a estudantes com deficiência resulte em
número fracionado, o quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior, com exceção de processo seletivo com vaga única.
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4.9. Para concorrer às vagas reservadas a estudantes com deficiência, o estudante deverá
informar a opção em campo específico no formulário eletrônico de inscrição, indicando o tipo
de sua deficiência e anexando um comprovante médico que corresponda à sua atual condição.
4.9.1. O comprovante médico deverá estar preenchido de forma completa e legível,
informando:
I - Identificação do estudante;
II - Tipo e grau ou nível de deficiência;
III - Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID); e
IV - Identificação do médico responsável, com o número de registro profissional (CRM),
assinatura e carimbo.
4.10. É assegurado ao estudante com deficiência o direito de requerer, no formulário eletrônico
de inscrição, acesso às tecnologias assistivas disponíveis e adaptações razoáveis para plena
participação no Processo Seletivo, incluindo auxílio de intérprete de LIBRAS.
4.11. Consideram-se deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias fixadas pelo
Decreto nº 5.296/2004, na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão
monocular) e Súmula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.12. O estudante que, dentro do período das inscrições, não declarar sua deficiência ou aquele
que declarar, mas não atender ao disposto neste Edital, não será considerado estudante com
deficiência, para fins deste Processo Seletivo Simplificado.
4.13. A Equipe Multiprofissional da UFABC deliberará sobre os requerimentos realizados nos
termos dos itens 4.9 e 4.10, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos
do item 4.11.
4.13.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.9 for indeferido, poderá continuar
concorrendo às vagas de ampla concorrência no Processo Seletivo.
4.15. Os estudantes que se inscreverem em vagas reservadas concorrerão concomitantemente
às vagas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
4.16. As vagas reservadas para pessoas negras ou com deficiência serão revertidas a ampla
concorrência, observada a ordem classificatória, se:
I - Não houver inscrição de estudante preto ou pardo e/ou com deficiência;
II - Não houver estudante preto ou pardo e/ou com deficiência classificado; ou
III - Nenhum dos estudantes pretos ou pardos e/ou com deficiência preencherem os requisitos
para realização do estágio.
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Cada oportunidade de estágio contará com uma Comissão de Seleção composta por 03
(três) servidores da Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 01 (um)
suplente.
5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas:
I - Etapa I - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e
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II - Etapa II - Entrevista de caráter classificatório.
5.3. Na etapa I, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), com até 2 (duas) casas decimais, para
cada candidato, conforme Anexo I
5.3.1. O número de estudantes aprovados na etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis)
candidatos por vaga ofertada por área no edital.
5.3.2. Todos estudantes empatados dentro do limite de aprovados na etapa I serão
considerados aprovados naquela etapa.
5.3.3. O resultado da etapa I será divulgado no site http://www.ufabc.edu.br.
5.4. A etapa II (entrevista) consistirá em prova oral com questões que visem aferir:
I - Pontualidade e apresentação;
II - Linguagem e postura;
III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e
IV - Conhecimentos gerais e específicos.
5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a utilização no
procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, denúncias ou
questionamentos judiciais.
5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da Etapa II, exibindo
documento oficial de identidade.
5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas decimais,
para cada candidato na etapa II.
5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 2
(duas) casas decimais.
5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos
para o início em relação ao horário agendado.
5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, será
debitado da duração máxima da etapa II.
5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, podendo ser
utilizada através de Android, IOS, Desktop.
5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados do estudante.
5.5. A nota final do estudante será obtida pela média simples, arredondada até 2 (duas) casas
decimais, das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo.
5.6. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se:
I - Obtiver nota final inferior a 5,0 pontos; ou
II - Não comparecer no horário agendado, não comprovar identidade ou recusar-se à filmagem
na etapa II.
5.7. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que:
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I - Obtiverem maior nota na pontuação de análise curricular;
II - Forem beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil;
III - Estejam vinculados a curso ministrado pela UFABC;
IV - Residam no município de lotação da vaga;
V - Tenham maior idade;
VI - Sorteio público.
6. DO RESULTADO E RECURSO
6.1. O resultado preliminar da classificação dos estudantes será divulgado no site
http://www.ufabc.edu.br.
6.2. Caso não haja aprovados, a Comissão de Seleção poderá avaliar a conveniência e
oportunidade de realizar novas convocações da lista de estudantes remanescentes da etapa I
para a realização da etapa II.
6.3. O estudante que discordar da deliberação da Comissão de Seleção poderá interpor recurso
por meio endereço eletrônico http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/ em
andamento/ área do candidato), nos prazos estabelecidos no cronograma anexo.
6.3.1. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por meio diverso ou
quando não apresentar razões de legalidade ou de mérito.
6.3.2. A Comissão de Seleção analisará o recurso e se pronunciará nos prazos estabelecidos no
cronograma anexo.
6.3.3. Caso a Comissão de Seleção não reconsidere sua deliberação, emitirá parecer que será
encaminhado juntamente com o recurso ao Superintendente de Gestão de Pessoas, para
decisão.
6.3.4. Será concedido novo prazo para recurso sobre notas atribuídas aos candidatos que
tiverem o indeferimento da inscrição reconsiderado, conforme cronograma anexo.
6.4. O edital da homologação do resultado final do processo seletivo simplificado será
disponibilizado no site da UFABC, conforme cronograma anexo.
6.4.1. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo,
servindo para tanto o resultado final publicado no site da UFABC.
6.4.2. Será de única e exclusiva responsabilidade do estudante inteirar-se do resultado.
7. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. Os estudantes aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a
necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação e os critérios
de alternância e de proporcionalidade entre o número total de vagas do estágio e o número de
vagas reservadas aos estudantes com deficiência e aos estudantes negros.
7.1.1. A convocação dos estudantes aprovados neste Processo Seletivo será realizada por
mensagem para o correio eletrônico (e-mail) informado na inscrição, contendo as orientações
para a efetivação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
7.1.2. Sugere-se que os candidatos verifiquem regularmente a caixa de spam e,
preferencialmente, adicionem o endereço estagios.sugepe@ufabc.edu.br na lista de
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remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como
spam pelo serviço de e-mail.
7.2. Será eliminado da lista de classificados o estudante que:
I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis;
II - Não iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso
fortuito ou força maior, ou nas hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020;
III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; ou
IV – Formalize desistência do estágio.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por decisão unilateral da UFABC, seja por motivo de interesse público, decretos
governamentais, em decisão fundamentada, disponibilidade de recursos orçamentários, sem
que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.
8.2. Este processo seletivo será válido por 01 (um) ano, a partir da Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFABC.
8.2.1. Durante a validade deste edital, os estudantes aprovados poderão ser convocados para
cumprir estágio com plano de atividades similares em outras áreas da UFABC, desde que ainda
atendam aos pré-requisitos.
8.3. A realização do estágio ocorrerá mediante assinatura do TCE, celebrado entre o estudante,
a UFABC e a Instituição de Ensino e não acarretará vínculo de qualquer natureza, inclusive
empregatício.
8.3.1. O TCE poderá ser prorrogado, a critério da UFABC e mediante disponibilidade
orçamentária, até o estagiário completar 24 (vinte e quatro) meses de atividade, salvo quando
se tratar de estagiário com deficiência, que poderá ter o estágio renovado até o término do
curso.
8.3.2. O estagiário será desligado nas hipóteses previstas no art. 18 da Portaria Sugepe nº
1087/2020.
8.3.3. A rescisão do TCE não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto quanto ao
disposto no §2º do art. 16 da Portaria Sugepe nº 1087/2020.
8.4. A supervisão do estágio será feita por um servidor da Unidade Administrativa em que o
estagiário estiver lotado para a realização do estágio, conforme a formação e cargo no Anexo I.
8.5. O período de inscrições especificado no item 1.4 poderá ser prorrogado a critério da
Administração.
8.5.1. Caso haja a prorrogação no período de inscrições, o novo prazo será divulgado no site
www.ufabc.edu.br.
8.6. Para efeito dos prazos mencionados neste edital, será observado o horário de Brasília.
8.7. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo
de seleção é de responsabilidade do estudante.
8.7.1. O estudante deve manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus
telefones de contato durante a vigência deste Processo Seletivo.
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8.8. Para dúvidas referentes a este edital, o estudante deverá contatar exclusivamente o
endereço eletrônico estagios.sugepe@ufabc.edu.br.
8.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela SUGEPE.

EDUARDO SCORZONI RÉ
Superintendente de Gestão de Pessoas
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES
Cód.
Op.

Aprendizado esperado

Plano de Atividades

Supervisor (cargo/
formação)

Organizar, movimentar e registrar processos e documentos // Conhecimento da Administração Pública,
arquivo físico, sistemas governamentais, planilhas eletrônicas
suas regras e funcionamento
Gerenciar a página da área na internet // joomla

E1

Capacidade de gestão, tomada de
Levantar e registrar de dados estatísticos // joomla, planilhas decisão, organização e planejamento
eletrônicas, repositório de dados UFABC
Apefeiçoamento dos conhecimentos já
existentes sobre sistemas operacionais e
Atendimento telefônico, presencial e/ou eletrônico
programação
Apoiar na instrução de processos administrativos//sites e
Trabalho em equipe
sistemas governamentais
Receber,
guardar
e
movimentar
materiais
expediente//almoxarifado físico, planilhas eletrônicas

de

Administrador/
Bacharel em
Administração Pública
/ Especialista em
Auditoria
Governamental

Assistir e assessorar o Chefe da área e equipe
Outras atividades correlatas
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ANEXO II – BAREMA DA ANALISE CURRICULAR
Cód.

Fator
Pontuação Limite
Multiplicador

Item pontuado

GRUPO A - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem
A1
A2
A3
A4
A5

Curso técnico em administração

por item

0,5

Curso de sistema operacional - Pacote Office

cada 10
horas

0,4

Curso de Joomla

cada 10
horas

0,3

Outros cursos correlatos ao plano de atividades do estágio

cada 10
horas

0,2

por evento

0,2

Congressos, seminários, fóruns, workshops e eventos
correlatos ao plano de atividades do estágio

5

GRUPO B - Conhecimentos em línguas
B1
B2

Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

cada 20
horas

0,1

Curso de inglês

cada 20
horas

0,1

2

GRUPO C - Experiência prática e produção intelectual própria
C1

Experiência prática (profissional ou voluntário) correlata ao
plano de atividades do estágio

por mês

2,0

C2

Experiência prática (profissional ou voluntário) com relação
indireta ao plano de atividades do estágio

por mês

1,0

C3

Produção intelectual (trabalhos científicos, artigos, jornais,
livros, cartazes institucionais ou coletivos publicados) correlata por item
ao plano de atividades de estágio

1,0

TOTAL DA PROVA
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Prazo
Conforme item 1.4

Fase do processo

Forma

Período para inscrição

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos
Abertos)

Publicação da Portaria de
Até 15 dias após o término do
nomeação da Comissão Site da UFABC
período inscrição
de Seleção
Até 20 dias após a publicação da
Divulgação do resultado
Portaria
de
nomeação
da
Site da UFABC
da Etapa I
Comissão de Seleção
Submissão de recursos http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
1 dia útil após a publicação da
das inscrições e da (Menu
Concursos/
em
divulgação do resultado da Etapa I
divulgação da etapa I
andamento/área do candidato)
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 dias úteis após a submissão contra o indeferimento
Site da UFABC
do recurso
da inscrição e da Etapa I e
Convocação
para
realização da Etapa II
Até 10 dias após a publicação da Início da
convocação para Etapa II
Entrevista

Etapa

II:

Link encaminhado via email dos
estudantes após a publicação da
convocação

Até 15 dias após o término da Publicação do Resultado
Site da UFABC
Etapa II
Preliminar
1 dia útil após a publicação da Submissão de Pedido de
Site da UFABC
divulgação do resultado da Etapa II Recurso da Etapa II
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 úteis dias do pedido de contra
o
Resultado
Site da UFABC
recurso (se houver)
Preliminar e publicação
da Homologação do
Resultado
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração.
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Nº do Protocolo: 23006.001944/2021-82
Santo André-SP, 29 de Janeiro de 2021

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 16:20 )
EDUARDO SCORZONI RE
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Abertura de processo seletivo para Estágio
Remunerado (não obrigatório) de Nível
Superior no Centro de Ciências Naturais e
Humanas da 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, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de
agosto de 2020, nos termos da Base Legal indicada, torna público o Edital de abertura de
inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo, para realização de
estágio remunerado (não obrigatório) nas condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.Base Legal: Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de
2018; Resolução CG nº 12, de 11de julho de 2016; Instrução Normativa n.º 213, de 17 de
dezembro de 2019; Portaria SUGEPE nº 1.087, de 05 de outubro de 2020 e alterações.
1.2. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, por meio do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
1.3 O estágio remunerado é um estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, conforme §2º do art. 2º da IN nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.
1.4 As inscrições serão realizadas no período de 03 a 22 de fevereiro de 2021, exclusivamente
via internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
2. DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA
2.1 O Processo Seletivo tem objetivo de selecionar estudantes para realização de estágio na
UFABC, nas seguintes condições:
Cód.
Op.

Cursos elegíveis

E1

SUPERIOR EM: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (Bach.); INTERDISCIPLINAR EM
CIÊNCIAS E HUMANIDADES (Bach.)

Vagas
totais

1

Unidade
Administrativa

Carga horária

08h às 12h e
Centro de
das 12h15min
Ciências Naturais
às 14h15min
e Humanas
/ 6hs diárias

2.1.1 O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo I.
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2.1.2. O estágio será realizado inicialmente no Campus Santo André da UFABC, com a
concessão de uma bolsa-estágio mensal de R$ 1.125,69, referente a 30h semanais.
2.1.3. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação
conforme item 8.3.1.
2.2. Será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado,
pago em pecúnia na proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias por mês.
2.3. O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
conforme disposto na legislação vigente.
2.4. O estagiário será incluído em uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.
2.5. A cada 06 meses de estágio, o (a) estagiário (a) terá direito a 15 dias de recesso (férias).
2.6. Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve:
I – Dispor de computador com acesso à internet;
II - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido,
conforme item 2.1;
III - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio,
conforme item 2.1.3;
IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário
escolar, conforme item 2.1 e Anexo I;
V - Não estar vinculado a outro Programa de Estágio Remunerado;
VI - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e
VII - Não ter cumprido, vinculado ao curso atual, estágio na UFABC em prazo que somado à
duração estimada do objeto deste Processo Seletivo exceda 2 (dois anos), com exceção de
estudante com deficiência.
2.7 Conforme Instrução Normativa nº 19/2020 do Ministério da Economia, o plano de
atividades do estágio será cumprido de forma remota enquanto vigorar a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC em decorrência do estado de
emergência do coronavírus (COVID-19), determinada pela Portaria da Reitoria nº 394/2020.
2.7.1 Em caráter excepcional, o estagiário poderá ser convocado para atividade presencial
durante a vigência da suspensão das atividades acadêmicas e administravas presenciais da
UFABC, devendo ser observadas todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades
sanitárias, em especial o disposto na Portaria conjunta nº 20/2020 do Ministério da Economia.
2.8. Do total de vagas inicial e que vierem a ser criadas do edital, serão reservadas vagas para
estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 e 4.8.
2.8.1. Caso o edital contemple mais de uma oportunidade de estágio com somatório de vagas
inicial em que se possa aplicar a reserva de que trata o item 2.8, a distribuição das vagas
reservadas será definida por sorteio público, em local, data e horário divulgados
oportunamente no site https://www.ufabc.edu.br/concursos/estagios.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o estudante deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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3.2. A inscrição será feita exclusivamente via internet, no período definido no item 1.4,
mediante preenchimento do formulário de inscrição em http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos Abertos) e envio eletrônico, no mesmo formulário, da seguinte
documentação:
I - Declaração de Matrícula recente, emitida há no máximo 60 (sessenta) dias do início do
período das inscrições, referente ao curso que está realizando no momento, com previsão de
término do curso/duração;
II - Curriculum vitae ou lattes;
III - Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo II, tais
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros; e
IV - Declaração de recebimento dos auxílios estudantis, PROUNI ou FIES, se for o caso.
3.2.1 Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem
(jpeg ou png) ou de documento de texto (doc, odt ou pdf), agrupados todos em uma única
pasta compactada no formato ZIP, de até 200MB:
3.2.2 A UFABC enviará a confirmação automática do recebimento da inscrição, ao endereço
eletrônico informado pelo estudante.
3.2.3 É dever do candidato, antes do término do período de inscrições, conferir os dados
registrados em sua inscrição, bem como a integridade da documentação submetida, mediante
o acesso à área do candidato no site http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu
Concursos/Concursos Abertos) com os dados de acesso recebidos na confirmação da inscrição.
3.2.4. Durante o período de inscrição, o candidato poderá retificar os dados de inscrição e/ou
substituir a documentação submetida enviada, mediante o acesso à Área do Candidato no site
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/Concursos Abertos).
3.3. A inscrição no processo seletivo implica automaticamente no conhecimento e na aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, das quais o estudante não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.4. Serão indeferidas as inscrições que não estiverem conforme item 3.2 ou que tiverem
declaração falsa por parte do estudante constatada.
3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para um mesmo estudante, será
considerada aquela mais recente, desprezando-se a (s) anterior (es).
3.6. A UFABC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.1. A UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas
e/ou horários de provas para inscrições em mais de uma oportunidade de estágio.
4. DA RESERVA DE VAGAS A ESTUDANTES NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Será reservado, de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, 30% (trinta por cento) das vagas
para estudantes negros, assim considerados aqueles que se declararem pretos ou pardos.
4.1.1 Caso a aplicação do percentual de reserva de vagas a estudantes negros resulte em
número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
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imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º,
do Art. 1º, do Decreto 9427/2018.
4.2. Os estudantes que, no ato da inscrição, declararem-se pretos ou pardos para fins de
concorrência às vagas reservadas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, se aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, serão submetidos a procedimento de heteroidentificação complementar a
autodeclaração.
4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de
Heteroidentificação instituída pela UFABC, que utilizará o registro em vídeo da etapa II para
confirmação da autodeclaração do estudante, mediante aferição exclusiva por critério
fenotípico.
4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, realizar o procedimento de
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.4. É garantido ao estudante solicitar, em prazo estabelecido, reconsideração da deliberação
da comissão de heteroidentificação.
4.5. A comissão de heteroidentificação realizará procedimento suplementar de
heteroidentificação presencialmente com os estudantes que solicitarem reconsideração, com
registro da sessão por filmagem.
4.5.1. O procedimento suplementar de heteroidentificação será realizado por membros
distintos daqueles que tiverem realizado o procedimento de heteroidentificação recorrido.
4.5.2. Excepcionalmente e por decisão motivada, a comissão poderá realizar o procedimento
suplementar de heteroidentificação de forma telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os estudantes:
I - Cujas auto declarações não sejam confirmadas em procedimento de heteroidentificação,
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação em lista geral.
II - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
II - Recusar-se à filmagem do procedimento de heteroidentificação.
4.6.1 A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados.
4.7. O estudante que não se declarar preto ou pardo no ato da inscrição, conforme instruções
constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá
impetrar recurso em favor de sua condição.
4.8. Será reservado, de acordo com a Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência.
4.8.1 Caso a aplicação do percentual reserva de vagas a estudantes com deficiência resulte em
número fracionado, o quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior, com exceção de processo seletivo com vaga única.
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4.9. Para concorrer às vagas reservadas a estudantes com deficiência, o estudante deverá
informar a opção em campo específico no formulário eletrônico de inscrição, indicando o tipo
de sua deficiência e anexando um comprovante médico que corresponda à sua atual condição.
4.9.1. O comprovante médico deverá estar preenchido de forma completa e legível,
informando:
I - Identificação do estudante;
II - Tipo e grau ou nível de deficiência;
III - Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID); e
IV - Identificação do médico responsável, com o número de registro profissional (CRM),
assinatura e carimbo.
4.10. É assegurado ao estudante com deficiência o direito de requerer, no formulário eletrônico
de inscrição, acesso às tecnologias assistivas disponíveis e adaptações razoáveis para plena
participação no Processo Seletivo, incluindo auxílio de intérprete de LIBRAS.
4.11. Consideram-se deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias fixadas pelo
Decreto nº 5.296/2004, na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão
monocular) e Súmula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.12. O estudante que, dentro do período das inscrições, não declarar sua deficiência ou aquele
que declarar, mas não atender ao disposto neste Edital, não será considerado estudante com
deficiência, para fins deste Processo Seletivo Simplificado.
4.13. A Equipe Multiprofissional da UFABC deliberará sobre os requerimentos realizados nos
termos dos itens 4.9 e 4.10, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos
do item 4.11.
4.13.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.9 for indeferido, poderá continuar
concorrendo às vagas de ampla concorrência no Processo Seletivo.
4.15. Os estudantes que se inscreverem em vagas reservadas concorrerão concomitantemente
às vagas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
4.16. As vagas reservadas para pessoas negras ou com deficiência serão revertidas a ampla
concorrência, observada a ordem classificatória, se:
I - Não houver inscrição de estudante preto ou pardo e/ou com deficiência;
II - Não houver estudante preto ou pardo e/ou com deficiência classificado; ou
III - Nenhum dos estudantes pretos ou pardos e/ou com deficiência preencherem os requisitos
para realização do estágio.
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Cada oportunidade de estágio contará com uma Comissão de Seleção composta por 03
(três) servidores da Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 01 (um)
suplente.
5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas:
I - Etapa I - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e
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II - Etapa II - Entrevista de caráter classificatório.
5.3. Na etapa I, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), com até 2 (duas) casas decimais, para
cada candidato, conforme Anexo I
5.3.1. O número de estudantes aprovados na etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis)
candidatos por vaga ofertada por área no edital.
5.3.2. Todos estudantes empatados dentro do limite de aprovados na etapa I serão
considerados aprovados naquela etapa.
5.3.3. O resultado da etapa I será divulgado no site http://www.ufabc.edu.br.
5.4. A etapa II (entrevista) consistirá em prova oral com questões que visem aferir:
I - Pontualidade e apresentação;
II - Linguagem e postura;
III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e
IV - Conhecimentos gerais e específicos.
5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a utilização no
procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, denúncias ou
questionamentos judiciais.
5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da Etapa II, exibindo
documento oficial de identidade.
5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas decimais,
para cada candidato na etapa II.
5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 2
(duas) casas decimais.
5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos
para o início em relação ao horário agendado.
5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, será
debitado da duração máxima da etapa II.
5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, podendo ser
utilizada através de Android, IOS, Desktop.
5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados do estudante.
5.5. A nota final do estudante será obtida pela média simples, arredondada até 2 (duas) casas
decimais, das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo.
5.6. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se:
I - Obtiver nota final inferior a 5,0 pontos; ou
II - Não comparecer no horário agendado, não comprovar identidade ou recusar-se à filmagem
na etapa II.
5.7. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que:
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I - Obtiverem maior nota na pontuação de análise curricular;
II - Forem beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil;
III - Estejam vinculados a curso ministrado pela UFABC;
IV - Residam no município de lotação da vaga;
V - Tenham maior idade;
VI - Sorteio público.
6. DO RESULTADO E RECURSO
6.1. O resultado preliminar da classificação dos estudantes será divulgado no site
http://www.ufabc.edu.br.
6.2. Caso não haja aprovados, a Comissão de Seleção poderá avaliar a conveniência e
oportunidade de realizar novas convocações da lista de estudantes remanescentes da etapa I
para a realização da etapa II.
6.3. O estudante que discordar da deliberação da Comissão de Seleção poderá interpor recurso
por meio endereço eletrônico http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/ em
andamento/ área do candidato), nos prazos estabelecidos no cronograma anexo.
6.3.1. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por meio diverso ou
quando não apresentar razões de legalidade ou de mérito.
6.3.2. A Comissão de Seleção analisará o recurso e se pronunciará nos prazos estabelecidos no
cronograma anexo.
6.3.3. Caso a Comissão de Seleção não reconsidere sua deliberação, emitirá parecer que será
encaminhado juntamente com o recurso ao Superintendente de Gestão de Pessoas, para
decisão.
6.3.4. Será concedido novo prazo para recurso sobre notas atribuídas aos candidatos que
tiverem o indeferimento da inscrição reconsiderado, conforme cronograma anexo.
6.4. O edital da homologação do resultado final do processo seletivo simplificado será
disponibilizado no site da UFABC, conforme cronograma anexo.
6.4.1. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo,
servindo para tanto o resultado final publicado no site da UFABC.
6.4.2. Será de única e exclusiva responsabilidade do estudante inteirar-se do resultado.
7. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. Os estudantes aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a
necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação e os critérios
de alternância e de proporcionalidade entre o número total de vagas do estágio e o número de
vagas reservadas aos estudantes com deficiência e aos estudantes negros.
7.1.1. A convocação dos estudantes aprovados neste Processo Seletivo será realizada por
mensagem para o correio eletrônico (e-mail) informado na inscrição, contendo as orientações
para a efetivação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
7.1.2. Sugere-se que os candidatos verifiquem regularmente a caixa de spam e,
preferencialmente, adicionem o endereço estagios.sugepe@ufabc.edu.br na lista de
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remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como
spam pelo serviço de e-mail.
7.2. Será eliminado da lista de classificados o estudante que:
I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis;
II - Não iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso
fortuito ou força maior, ou nas hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020;
III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; ou
IV – Formalize desistência do estágio.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por decisão unilateral da UFABC, seja por motivo de interesse público, decretos
governamentais, em decisão fundamentada, disponibilidade de recursos orçamentários, sem
que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.
8.2. Este processo seletivo será válido por 01 (um) ano, a partir da Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFABC.
8.2.1. Durante a validade deste edital, os estudantes aprovados poderão ser convocados para
cumprir estágio com plano de atividades similares em outras áreas da UFABC, desde que ainda
atendam aos pré-requisitos.
8.3. A realização do estágio ocorrerá mediante assinatura do TCE, celebrado entre o estudante,
a UFABC e a Instituição de Ensino e não acarretará vínculo de qualquer natureza, inclusive
empregatício.
8.3.1. O TCE poderá ser prorrogado, a critério da UFABC e mediante disponibilidade
orçamentária, até o estagiário completar 24 (vinte e quatro) meses de atividade, salvo quando
se tratar de estagiário com deficiência, que poderá ter o estágio renovado até o término do
curso.
8.3.2. O estagiário será desligado nas hipóteses previstas no art. 18 da Portaria Sugepe nº
1087/2020.
8.3.3. A rescisão do TCE não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto quanto ao
disposto no §2º do art. 16 da Portaria Sugepe nº 1087/2020.
8.4. A supervisão do estágio será feita por um servidor da Unidade Administrativa em que o
estagiário estiver lotado para a realização do estágio, conforme a formação e cargo no Anexo I.
8.5. O período de inscrições especificado no item 1.4 poderá ser prorrogado a critério da
Administração.
8.5.1. Caso haja a prorrogação no período de inscrições, o novo prazo será divulgado no site
www.ufabc.edu.br.
8.6. Para efeito dos prazos mencionados neste edital, será observado o horário de Brasília.
8.7. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo
de seleção é de responsabilidade do estudante.
8.7.1. O estudante deve manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus
telefones de contato durante a vigência deste Processo Seletivo.
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8.8. Para dúvidas referentes a este edital, o estudante deverá contatar exclusivamente o
endereço eletrônico estagios.sugepe@ufabc.edu.br.
8.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela SUGEPE.

EDUARDO SCORZONI RÉ
Superintendente de Gestão de Pessoas
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES
Cód.

Plano de Atividades

Op.

Atuação no atendimento ao público

Aprendizado esperado

Supervisor (cargo/
formação)

Rotinas administrativas e organizacionais

Auxilio na elaboração de documentos oficiais

Habilidades técnicas, conceituais,
Cooperação com o envio e a distribuição de documentos e humanas e sociais
encomendas
Vivência e compreensão do ambiente de
Auxílio nas atividades relacionadas ao apoio de reuniões de trabalho
E1

curso

Trabalho em equipe

Auxílio na elaboração e atualização de planilhas eletrônicas

Criatividade e liderança

Auxílio nas atividades administrativas gerais e de comunicação

Assistente em
administração /
Graduação em
Administração de
Empresas

Atuação na área de acessibilidade
Busca do desenho universal dos atendimentos e serviços
oferecidos
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ANEXO II – BAREMA DA ANALISE CURRICULAR
Cód.

Fator
Pontuação Limite
Multiplicador

Item pontuado

GRUPO A - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem
A1

Curso técnico no eixo Gestão e Negócios (Administração,
Contabilidade, Secretariado etc.)

curso
concluído

0,2

A2

Cursos de softwares correlatos ao plano de atividades do
estágio ou suíte de escritórios (como pacote Office)

cada 20
horas

0,2

A3

Outros Cursos correlatos ao plano de atividades do estágio

cada 20
horas

0,2

A4

Cursos profissionais de relação indireta com o plano de
atividades do estágio

cada 20
horas

0,1

A5

Congressos, seminários, fóruns, workshops e eventos
correlatos ao plano de atividades do estágio de no mínimo 6h

por evento

0,2

5

GRUPO B - Conhecimentos em línguas
B1

Curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

cada 20
horas

0,2

B2

Curso de Inglês

cada 20
horas

0,1

B3

Curso de Espanhol

cada 20
horas

0,1

2

GRUPO C - Experiência prática e produção intelectual própria
C1

Experiência prática (profissional ou voluntário) correlata ao
por mês
plano de atividades do estágio

0,2

C2

Experiência prática (profissional ou voluntário) com relação
por mês
indireta ao plano de atividades do estágio

0,1

C3

Produção intelectual própria redigida em norma culta (artigos,
jornais, livros, cartazes institucionais ou coletivos publicados) por evento
correlata ao plano de atividades de estágio

0,2

C4

Experiência prática (profissional ou voluntário) em atividade
por mês
voltada à pessoas com deficiência

0,3

C5

Experiência prática (profissional ou voluntário) em atividade
por mês
específica voltada à pessoas com deficiência visual

0,5

TOTAL DA PROVA
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Prazo
Conforme item 1.4

Fase do processo

Forma

Período para inscrição

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos
Abertos)

Publicação da Portaria de
Até 15 dias após o término do
nomeação da Comissão Site da UFABC
período inscrição
de Seleção
Até 20 dias após a publicação da
Divulgação do resultado
Portaria
de
nomeação
da
Site da UFABC
da Etapa I
Comissão de Seleção
Submissão de recursos http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
1 dia útil após a publicação da
das inscrições e da (Menu
Concursos/
em
divulgação do resultado da Etapa I
divulgação da etapa I
andamento/área do candidato)
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 dias úteis após a submissão contra o indeferimento
Site da UFABC
do recurso
da inscrição e da Etapa I e
Convocação
para
realização da Etapa II
Até 10 dias após a publicação da Início da
convocação para Etapa II
Entrevista

Etapa

II:

Link encaminhado via email dos
estudantes após a publicação da
convocação

Até 15 dias após o término da Publicação do Resultado
Site da UFABC
Etapa II
Preliminar
1 dia útil após a publicação da Submissão de Pedido de
Site da UFABC
divulgação do resultado da Etapa II Recurso da Etapa II
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 úteis dias do pedido de contra
o
Resultado
Site da UFABC
recurso (se houver)
Preliminar e publicação
da Homologação do
Resultado
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Abertura de processo seletivo para Estágio
Remunerado (não obrigatório) de Nível
Superior na Divisão de Cultura da PróReitoria de Extensão e Cultura da
Universidade Federal do ABC
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, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de
agosto de 2020, nos termos da Base Legal indicada, torna público o Edital de abertura de
inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo, para realização de
estágio remunerado (não obrigatório) nas condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.Base Legal: Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de
2018; Resolução CG nº 12, de 11de julho de 2016; Instrução Normativa n.º 213, de 17 de
dezembro de 2019; Portaria SUGEPE nº 1.087, de 05 de outubro de 2020 e alterações.
1.2. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, por meio do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
1.3 O estágio remunerado é um estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, conforme §2º do art. 2º da IN nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.
1.4 As inscrições serão realizadas no período de 03 a 22 de fevereiro de 2021, exclusivamente
via internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
2. DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA
2.1 O Processo Seletivo tem objetivo de selecionar estudantes para realização de estágio na
UFABC, nas seguintes condições:
Cód.
Op.

Cursos elegíveis

E1

SUPERIOR EM: AUDIOVISUAL (Bach.);
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (CST); PRODUÇÃO
CULTURAL (CST); COMUNICAÇÃO SOCIAL –
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Bach.)

Vagas
totais

Unidade
Administrativa

Carga horária

1

Divisão de
Cultura da
PROEC

13h15min às
17h15min /
4hs diárias

2.1.1 O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo I.
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2.1.2. O estágio será realizado inicialmente no Campus Santo André da UFABC, com a
concessão de uma bolsa-estágio mensal de R$ 787,98, referente à 20h semanais.
2.1.3. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação
conforme item 8.3.1.
2.2. Será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado,
pago em pecúnia na proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias por mês.
2.3. O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
conforme disposto na legislação vigente.
2.4. O estagiário será incluído em uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.
2.5. A cada 06 meses de estágio, o (a) estagiário (a) terá direito a 15 dias de recesso (férias).
2.6. Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve:
I – Dispor de computador com acesso à internet;
II - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido,
conforme item 2.1;
III - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio,
conforme item 2.1.3;
IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário
escolar, conforme item 2.1 e Anexo I;
V - Não estar vinculado a outro Programa de Estágio Remunerado;
VI - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e
VII - Não ter cumprido, vinculado ao curso atual, estágio na UFABC em prazo que somado à
duração estimada do objeto deste Processo Seletivo exceda 2 (dois anos), com exceção de
estudante com deficiência.
2.7 Conforme Instrução Normativa nº 19/2020 do Ministério da Economia, o plano de
atividades do estágio será cumprido de forma remota enquanto vigorar a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC em decorrência do estado de
emergência do coronavírus (COVID-19), determinada pela Portaria da Reitoria nº 394/2020.
2.7.1 Em caráter excepcional, o estagiário poderá ser convocado para atividade presencial
durante a vigência da suspensão das atividades acadêmicas e administravas presenciais da
UFABC, devendo ser observadas todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades
sanitárias, em especial o disposto na Portaria conjunta nº 20/2020 do Ministério da Economia.
2.8. Do total de vagas inicial e que vierem a ser criadas do edital, serão reservadas vagas para
estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 e 4.8.
2.8.1. Caso o edital contemple mais de uma oportunidade de estágio com somatório de vagas
inicial em que se possa aplicar a reserva de que trata o item 2.8, a distribuição das vagas
reservadas será definida por sorteio público, em local, data e horário divulgados
oportunamente no site https://www.ufabc.edu.br/concursos/estagios.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o estudante deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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3.2. A inscrição será feita exclusivamente via internet, no período definido no item 1.4,
mediante preenchimento do formulário de inscrição em http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos Abertos) e envio eletrônico, no mesmo formulário, da seguinte
documentação:
I - Declaração de Matrícula recente, emitida há no máximo 60 (sessenta) dias do início do
período das inscrições, referente ao curso que está realizando no momento, com previsão de
término do curso/duração;
II - Curriculum vitae ou lattes;
III - Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo II, tais
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros; e
IV - Declaração de recebimento dos auxílios estudantis, PROUNI ou FIES, se for o caso.
3.2.1 Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem
(jpeg ou png) ou de documento de texto (doc, odt ou pdf), agrupados todos em uma única
pasta compactada no formato ZIP, de até 200MB:
3.2.2 A UFABC enviará a confirmação automática do recebimento da inscrição, ao endereço
eletrônico informado pelo estudante.
3.2.3 É dever do candidato, antes do término do período de inscrições, conferir os dados
registrados em sua inscrição, bem como a integridade da documentação submetida, mediante
o acesso à área do candidato no site http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu
Concursos/Concursos Abertos) com os dados de acesso recebidos na confirmação da inscrição.
3.2.4. Durante o período de inscrição, o candidato poderá retificar os dados de inscrição e/ou
substituir a documentação submetida enviada, mediante o acesso à Área do Candidato no site
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/Concursos Abertos).
3.3. A inscrição no processo seletivo implica automaticamente no conhecimento e na aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, das quais o estudante não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.4. Serão indeferidas as inscrições que não estiverem conforme item 3.2 ou que tiverem
declaração falsa por parte do estudante constatada.
3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para um mesmo estudante, será
considerada aquela mais recente, desprezando-se a (s) anterior (es).
3.6. A UFABC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.1. A UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas
e/ou horários de provas para inscrições em mais de uma oportunidade de estágio.
4. DA RESERVA DE VAGAS A ESTUDANTES NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Será reservado, de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, 30% (trinta por cento) das vagas
para estudantes negros, assim considerados aqueles que se declararem pretos ou pardos.
4.1.1 Caso a aplicação do percentual de reserva de vagas a estudantes negros resulte em
número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
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imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º,
do Art. 1º, do Decreto 9427/2018.
4.2. Os estudantes que, no ato da inscrição, declararem-se pretos ou pardos para fins de
concorrência às vagas reservadas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, se aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, serão submetidos a procedimento de heteroidentificação complementar a
autodeclaração.
4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de
Heteroidentificação instituída pela UFABC, que utilizará o registro em vídeo da etapa II para
confirmação da autodeclaração do estudante, mediante aferição exclusiva por critério
fenotípico.
4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, realizar o procedimento de
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.4. É garantido ao estudante solicitar, em prazo estabelecido, reconsideração da deliberação
da comissão de heteroidentificação.
4.5. A comissão de heteroidentificação realizará procedimento suplementar de
heteroidentificação presencialmente com os estudantes que solicitarem reconsideração, com
registro da sessão por filmagem.
4.5.1. O procedimento suplementar de heteroidentificação será realizado por membros
distintos daqueles que tiverem realizado o procedimento de heteroidentificação recorrido.
4.5.2. Excepcionalmente e por decisão motivada, a comissão poderá realizar o procedimento
suplementar de heteroidentificação de forma telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os estudantes:
I - Cujas auto declarações não sejam confirmadas em procedimento de heteroidentificação,
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação em lista geral.
II - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
II - Recusar-se à filmagem do procedimento de heteroidentificação.
4.6.1 A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados.
4.7. O estudante que não se declarar preto ou pardo no ato da inscrição, conforme instruções
constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá
impetrar recurso em favor de sua condição.
4.8. Será reservado, de acordo com a Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência.
4.8.1 Caso a aplicação do percentual reserva de vagas a estudantes com deficiência resulte em
número fracionado, o quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior, com exceção de processo seletivo com vaga única.
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4.9. Para concorrer às vagas reservadas a estudantes com deficiência, o estudante deverá
informar a opção em campo específico no formulário eletrônico de inscrição, indicando o tipo
de sua deficiência e anexando um comprovante médico que corresponda à sua atual condição.
4.9.1. O comprovante médico deverá estar preenchido de forma completa e legível,
informando:
I - Identificação do estudante;
II - Tipo e grau ou nível de deficiência;
III - Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID); e
IV - Identificação do médico responsável, com o número de registro profissional (CRM),
assinatura e carimbo.
4.10. É assegurado ao estudante com deficiência o direito de requerer, no formulário eletrônico
de inscrição, acesso às tecnologias assistivas disponíveis e adaptações razoáveis para plena
participação no Processo Seletivo, incluindo auxílio de intérprete de LIBRAS.
4.11. Consideram-se deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias fixadas pelo
Decreto nº 5.296/2004, na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão
monocular) e Súmula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.12. O estudante que, dentro do período das inscrições, não declarar sua deficiência ou aquele
que declarar, mas não atender ao disposto neste Edital, não será considerado estudante com
deficiência, para fins deste Processo Seletivo Simplificado.
4.13. A Equipe Multiprofissional da UFABC deliberará sobre os requerimentos realizados nos
termos dos itens 4.9 e 4.10, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos
do item 4.11.
4.13.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.9 for indeferido, poderá continuar
concorrendo às vagas de ampla concorrência no Processo Seletivo.
4.15. Os estudantes que se inscreverem em vagas reservadas concorrerão concomitantemente
às vagas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
4.16. As vagas reservadas para pessoas negras ou com deficiência serão revertidas a ampla
concorrência, observada a ordem classificatória, se:
I - Não houver inscrição de estudante preto ou pardo e/ou com deficiência;
II - Não houver estudante preto ou pardo e/ou com deficiência classificado; ou
III - Nenhum dos estudantes pretos ou pardos e/ou com deficiência preencherem os requisitos
para realização do estágio.
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Cada oportunidade de estágio contará com uma Comissão de Seleção composta por 03
(três) servidores da Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 01 (um)
suplente.
5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas:
I - Etapa I - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e
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II - Etapa II - Entrevista de caráter classificatório.
5.3. Na etapa I, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), com até 2 (duas) casas decimais, para
cada candidato, conforme Anexo I
5.3.1. O número de estudantes aprovados na etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis)
candidatos por vaga ofertada por área no edital.
5.3.2. Todos estudantes empatados dentro do limite de aprovados na etapa I serão
considerados aprovados naquela etapa.
5.3.3. O resultado da etapa I será divulgado no site http://www.ufabc.edu.br.
5.4. A etapa II (entrevista) consistirá em prova oral com questões que visem aferir:
I - Pontualidade e apresentação;
II - Linguagem e postura;
III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e
IV - Conhecimentos gerais e específicos.
5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a utilização no
procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, denúncias ou
questionamentos judiciais.
5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da Etapa II, exibindo
documento oficial de identidade.
5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas decimais,
para cada candidato na etapa II.
5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 2
(duas) casas decimais.
5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos
para o início em relação ao horário agendado.
5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, será
debitado da duração máxima da etapa II.
5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, podendo ser
utilizada através de Android, IOS, Desktop.
5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados do estudante.
5.5. A nota final do estudante será obtida pela média simples, arredondada até 2 (duas) casas
decimais, das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo.
5.6. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se:
I - Obtiver nota final inferior a 5,0 pontos; ou
II - Não comparecer no horário agendado, não comprovar identidade ou recusar-se à filmagem
na etapa II.
5.7. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que:
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I - Obtiverem maior nota na pontuação de análise curricular;
II - Forem beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil;
III - Estejam vinculados a curso ministrado pela UFABC;
IV - Residam no município de lotação da vaga;
V - Tenham maior idade;
VI - Sorteio público.
6. DO RESULTADO E RECURSO
6.1. O resultado preliminar da classificação dos estudantes será divulgado no site
http://www.ufabc.edu.br.
6.2. Caso não haja aprovados, a Comissão de Seleção poderá avaliar a conveniência e
oportunidade de realizar novas convocações da lista de estudantes remanescentes da etapa I
para a realização da etapa II.
6.3. O estudante que discordar da deliberação da Comissão de Seleção poderá interpor recurso
por meio endereço eletrônico http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/ em
andamento/ área do candidato), nos prazos estabelecidos no cronograma anexo.
6.3.1. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por meio diverso ou
quando não apresentar razões de legalidade ou de mérito.
6.3.2. A Comissão de Seleção analisará o recurso e se pronunciará nos prazos estabelecidos no
cronograma anexo.
6.3.3. Caso a Comissão de Seleção não reconsidere sua deliberação, emitirá parecer que será
encaminhado juntamente com o recurso ao Superintendente de Gestão de Pessoas, para
decisão.
6.3.4. Será concedido novo prazo para recurso sobre notas atribuídas aos candidatos que
tiverem o indeferimento da inscrição reconsiderado, conforme cronograma anexo.
6.4. O edital da homologação do resultado final do processo seletivo simplificado será
disponibilizado no site da UFABC, conforme cronograma anexo.
6.4.1. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo,
servindo para tanto o resultado final publicado no site da UFABC.
6.4.2. Será de única e exclusiva responsabilidade do estudante inteirar-se do resultado.
7. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. Os estudantes aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a
necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação e os critérios
de alternância e de proporcionalidade entre o número total de vagas do estágio e o número de
vagas reservadas aos estudantes com deficiência e aos estudantes negros.
7.1.1. A convocação dos estudantes aprovados neste Processo Seletivo será realizada por
mensagem para o correio eletrônico (e-mail) informado na inscrição, contendo as orientações
para a efetivação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
7.1.2. Sugere-se que os candidatos verifiquem regularmente a caixa de spam e,
preferencialmente, adicionem o endereço estagios.sugepe@ufabc.edu.br na lista de
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remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como
spam pelo serviço de e-mail.
7.2. Será eliminado da lista de classificados o estudante que:
I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis;
II - Não iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso
fortuito ou força maior, ou nas hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020;
III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; ou
IV – Formalize desistência do estágio.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por decisão unilateral da UFABC, seja por motivo de interesse público, decretos
governamentais, em decisão fundamentada, disponibilidade de recursos orçamentários, sem
que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.
8.2. Este processo seletivo será válido por 01 (um) ano, a partir da Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFABC.
8.2.1. Durante a validade deste edital, os estudantes aprovados poderão ser convocados para
cumprir estágio com plano de atividades similares em outras áreas da UFABC, desde que ainda
atendam aos pré-requisitos.
8.3. A realização do estágio ocorrerá mediante assinatura do TCE, celebrado entre o estudante,
a UFABC e a Instituição de Ensino e não acarretará vínculo de qualquer natureza, inclusive
empregatício.
8.3.1. O TCE poderá ser prorrogado, a critério da UFABC e mediante disponibilidade
orçamentária, até o estagiário completar 24 (vinte e quatro) meses de atividade, salvo quando
se tratar de estagiário com deficiência, que poderá ter o estágio renovado até o término do
curso.
8.3.2. O estagiário será desligado nas hipóteses previstas no art. 18 da Portaria Sugepe nº
1087/2020.
8.3.3. A rescisão do TCE não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto quanto ao
disposto no §2º do art. 16 da Portaria Sugepe nº 1087/2020.
8.4. A supervisão do estágio será feita por um servidor da Unidade Administrativa em que o
estagiário estiver lotado para a realização do estágio, conforme a formação e cargo no Anexo I.
8.5. O período de inscrições especificado no item 1.4 poderá ser prorrogado a critério da
Administração.
8.5.1. Caso haja a prorrogação no período de inscrições, o novo prazo será divulgado no site
www.ufabc.edu.br.
8.6. Para efeito dos prazos mencionados neste edital, será observado o horário de Brasília.
8.7. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo
de seleção é de responsabilidade do estudante.
8.7.1. O estudante deve manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus
telefones de contato durante a vigência deste Processo Seletivo.
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8.8. Para dúvidas referentes a este edital, o estudante deverá contatar exclusivamente o
endereço eletrônico estagios.sugepe@ufabc.edu.br.
8.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela SUGEPE.

EDUARDO SCORZONI RÉ
Superintendente de Gestão de Pessoas
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES
Cód.

Plano de Atividades

Op.

Aprendizado esperado

Supervisor (cargo/
formação)

Auxílio na produção, gravação e edição de imagens e sons dos Habilidades no campo da produção,
eventos da ProEC e das ações de cultura
gravação e edição de imagens
Auxílio no acompanhamento técnico dos eventos Culturais Conhecimento e contato com as etapas
(montagem e desmontagem)
de montagem e desmontagem de
Auxílio na devolução e recebimento dos equipamentos eventos culturais
E1

audiovisuais

Criatividade e senso crítico

Assistente em
administração

Auxílio na roteirização de entrevistas e reportagens para o Trabalho em equipe de forma
Comunicare
colaborativa e proativa
Auxílio na criação de conteúdos culturais através da internet
para divulgação na comunidade acadêmica da UFABC
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ANEXO II – BAREMA DA ANALISE CURRICULAR
Cód.

Fator
Pontuação Limite
Multiplicador

Item pontuado

GRUPO A - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem
A1

Concluído o primeiro ano do curso de produção audiovisual,
produção cultural ou afins

por ano

0,5

A2

Concluído o segundo ano do curso de produção audiovisual,
produção cultural ou afins

por ano

1,0

A3

Cursos relacionados aos softwares de edição/diagramação
(Premier, Photoshop, Audition, Sound Design e Ilustrator)

por item

1,0

A4

Cursos relacionados à captação e edição de imagens (vídeo e
fotografia)

por item

0,5

A5

Cursos intermediários do pacote office ou similares

cada 10
horas

0,5

A6

Demais cursos com relação direta ao ambiente organizacional
do estágio

por item

0,5

4

GRUPO B - Conhecimentos em línguas
B1

cada 10
horas

Inglês pré-intermediário

1,0

1

GRUPO C - Experiência prática e produção intelectual própria
C1

Produção de eventos culturais

por item

2,0

C2

Manuseio de equipamentos audiovisuais

por item

1,0

C3

Captação e edição de imagens (vídeo e fotografia)

por item

1,0

C4

Roteirização de entrevistas e reportagens

por item

0,5

C5

Experiência anterior em ambientes equivalentes ao da vaga
ofertada

por item

0,5

TOTAL DA PROVA
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Prazo
Conforme item 1.4

Fase do processo

Forma

Período para inscrição

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos
Abertos)

Publicação da Portaria de
Até 15 dias após o término do
nomeação da Comissão Site da UFABC
período inscrição
de Seleção
Até 20 dias após a publicação da
Divulgação do resultado
Portaria
de
nomeação
da
Site da UFABC
da Etapa I
Comissão de Seleção
Submissão de recursos http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
1 dia útil após a publicação da
das inscrições e da (Menu
Concursos/
em
divulgação do resultado da Etapa I
divulgação da etapa I
andamento/área do candidato)
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 dias úteis após a submissão contra o indeferimento
Site da UFABC
do recurso
da inscrição e da Etapa I e
Convocação
para
realização da Etapa II
Até 10 dias após a publicação da Início da
convocação para Etapa II
Entrevista

Etapa

II:

Link encaminhado via email dos
estudantes após a publicação da
convocação

Até 15 dias após o término da Publicação do Resultado
Site da UFABC
Etapa II
Preliminar
1 dia útil após a publicação da Submissão de Pedido de
Site da UFABC
divulgação do resultado da Etapa II Recurso da Etapa II
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 úteis dias do pedido de contra
o
Resultado
Site da UFABC
recurso (se houver)
Preliminar e publicação
da Homologação do
Resultado
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EDITAL Nº 16/2021 - SUGEPE (11.01.28)
Nº do Protocolo: 23006.001947/2021-16
Santo André-SP, 29 de Janeiro de 2021

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 16:22 )
EDUARDO SCORZONI RE
SUPERINTENDENTE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 1680301

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/documentos/ informando seu
número: 16, ano: 2021, tipo: EDITAL, data de emissão: 29/01/2021 e o código de verificação: 06466dbfba
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Abertura de processo seletivo para Estágio
Remunerado (não obrigatório) de Nível
Superior na Divisão de Extensão e
Divulgação Científica da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da Universidade Federal
do ABC
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, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de
agosto de 2020, nos termos da Base Legal indicada, torna público o Edital de abertura de
inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo, para realização de
estágio remunerado (não obrigatório) nas condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.Base Legal: Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de
2018; Resolução CG nº 12, de 11de julho de 2016; Instrução Normativa n.º 213, de 17 de
dezembro de 2019; Portaria SUGEPE nº 1.087, de 05 de outubro de 2020 e alterações.
1.2. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, por meio do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
1.3 O estágio remunerado é um estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, conforme §2º do art. 2º da IN nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.
1.4 As inscrições serão realizadas no período de 03 a 22 de fevereiro de 2021, exclusivamente
via internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
2. DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA
2.1 O Processo Seletivo tem objetivo de selecionar estudantes para realização de estágio na
UFABC, nas seguintes condições:
Cód.
Op.

Cursos elegíveis

E1

SUPERIOR EM: COMUNICAÇÃO SOCIAL –
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Bach.); DESIGN
DIGITAL (Bach.); COMUNICAÇÃO EM
COMPUTAÇÃO GRÁFICA (CST); MÍDIAS SOCIAIS
DIGITAIS (CST); DESIGN GRÁFICO (Bach.)

Vagas
totais

Unidade
Administrativa

Carga horária

1

Divisão de
Extensão e
Divulgação
Científica da
PROEC

13h15min às
17h15min /
4hs diárias

2.1.1 O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo I.
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2.1.2. O estágio será realizado inicialmente no Campus Santo André da UFABC, com a
concessão de uma bolsa-estágio mensal de R$ 787,98, referente à 20h semanais.
2.1.3. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação
conforme item 8.3.1.
2.2. Será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado,
pago em pecúnia na proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias por mês.
2.3. O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
conforme disposto na legislação vigente.
2.4. O estagiário será incluído em uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.
2.5. A cada 06 meses de estágio, o (a) estagiário (a) terá direito a 15 dias de recesso (férias).
2.6. Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve:
I – Dispor de computador com acesso à internet;
II - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido,
conforme item 2.1;
III - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio,
conforme item 2.1.3;
IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário
escolar, conforme item 2.1 e Anexo I;
V - Não estar vinculado a outro Programa de Estágio Remunerado;
VI - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e
VII - Não ter cumprido, vinculado ao curso atual, estágio na UFABC em prazo que somado à
duração estimada do objeto deste Processo Seletivo exceda 2 (dois anos), com exceção de
estudante com deficiência.
2.7 Conforme Instrução Normativa nº 19/2020 do Ministério da Economia, o plano de
atividades do estágio será cumprido de forma remota enquanto vigorar a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC em decorrência do estado de
emergência do coronavírus (COVID-19), determinada pela Portaria da Reitoria nº 394/2020.
2.7.1 Em caráter excepcional, o estagiário poderá ser convocado para atividade presencial
durante a vigência da suspensão das atividades acadêmicas e administravas presenciais da
UFABC, devendo ser observadas todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades
sanitárias, em especial o disposto na Portaria conjunta nº 20/2020 do Ministério da Economia.
2.8. Do total de vagas inicial e que vierem a ser criadas do edital, serão reservadas vagas para
estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 e 4.8.
2.8.1. Caso o edital contemple mais de uma oportunidade de estágio com somatório de vagas
inicial em que se possa aplicar a reserva de que trata o item 2.8, a distribuição das vagas
reservadas será definida por sorteio público, em local, data e horário divulgados
oportunamente no site https://www.ufabc.edu.br/concursos/estagios.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o estudante deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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3.2. A inscrição será feita exclusivamente via internet, no período definido no item 1.4,
mediante preenchimento do formulário de inscrição em http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos Abertos) e envio eletrônico, no mesmo formulário, da seguinte
documentação:
I - Declaração de Matrícula recente, emitida há no máximo 60 (sessenta) dias do início do
período das inscrições, referente ao curso que está realizando no momento, com previsão de
término do curso/duração;
II - Curriculum vitae ou lattes;
III - Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo II, tais
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros; e
IV - Declaração de recebimento dos auxílios estudantis, PROUNI ou FIES, se for o caso.
3.2.1 Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem
(jpeg ou png) ou de documento de texto (doc, odt ou pdf), agrupados todos em uma única
pasta compactada no formato ZIP, de até 200MB:
3.2.2 A UFABC enviará a confirmação automática do recebimento da inscrição, ao endereço
eletrônico informado pelo estudante.
3.2.3 É dever do candidato, antes do término do período de inscrições, conferir os dados
registrados em sua inscrição, bem como a integridade da documentação submetida, mediante
o acesso à área do candidato no site http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu
Concursos/Concursos Abertos) com os dados de acesso recebidos na confirmação da inscrição.
3.2.4. Durante o período de inscrição, o candidato poderá retificar os dados de inscrição e/ou
substituir a documentação submetida enviada, mediante o acesso à Área do Candidato no site
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/Concursos Abertos).
3.3. A inscrição no processo seletivo implica automaticamente no conhecimento e na aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, das quais o estudante não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.4. Serão indeferidas as inscrições que não estiverem conforme item 3.2 ou que tiverem
declaração falsa por parte do estudante constatada.
3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para um mesmo estudante, será
considerada aquela mais recente, desprezando-se a (s) anterior (es).
3.6. A UFABC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.1. A UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas
e/ou horários de provas para inscrições em mais de uma oportunidade de estágio.
4. DA RESERVA DE VAGAS A ESTUDANTES NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Será reservado, de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, 30% (trinta por cento) das vagas
para estudantes negros, assim considerados aqueles que se declararem pretos ou pardos.
4.1.1 Caso a aplicação do percentual de reserva de vagas a estudantes negros resulte em
número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
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imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º,
do Art. 1º, do Decreto 9427/2018.
4.2. Os estudantes que, no ato da inscrição, declararem-se pretos ou pardos para fins de
concorrência às vagas reservadas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, se aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, serão submetidos a procedimento de heteroidentificação complementar a
autodeclaração.
4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de
Heteroidentificação instituída pela UFABC, que utilizará o registro em vídeo da etapa II para
confirmação da autodeclaração do estudante, mediante aferição exclusiva por critério
fenotípico.
4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, realizar o procedimento de
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.4. É garantido ao estudante solicitar, em prazo estabelecido, reconsideração da deliberação
da comissão de heteroidentificação.
4.5. A comissão de heteroidentificação realizará procedimento suplementar de
heteroidentificação presencialmente com os estudantes que solicitarem reconsideração, com
registro da sessão por filmagem.
4.5.1. O procedimento suplementar de heteroidentificação será realizado por membros
distintos daqueles que tiverem realizado o procedimento de heteroidentificação recorrido.
4.5.2. Excepcionalmente e por decisão motivada, a comissão poderá realizar o procedimento
suplementar de heteroidentificação de forma telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os estudantes:
I - Cujas auto declarações não sejam confirmadas em procedimento de heteroidentificação,
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação em lista geral.
II - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
II - Recusar-se à filmagem do procedimento de heteroidentificação.
4.6.1 A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados.
4.7. O estudante que não se declarar preto ou pardo no ato da inscrição, conforme instruções
constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá
impetrar recurso em favor de sua condição.
4.8. Será reservado, de acordo com a Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência.
4.8.1 Caso a aplicação do percentual reserva de vagas a estudantes com deficiência resulte em
número fracionado, o quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior, com exceção de processo seletivo com vaga única.
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4.9. Para concorrer às vagas reservadas a estudantes com deficiência, o estudante deverá
informar a opção em campo específico no formulário eletrônico de inscrição, indicando o tipo
de sua deficiência e anexando um comprovante médico que corresponda à sua atual condição.
4.9.1. O comprovante médico deverá estar preenchido de forma completa e legível,
informando:
I - Identificação do estudante;
II - Tipo e grau ou nível de deficiência;
III - Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID); e
IV - Identificação do médico responsável, com o número de registro profissional (CRM),
assinatura e carimbo.
4.10. É assegurado ao estudante com deficiência o direito de requerer, no formulário eletrônico
de inscrição, acesso às tecnologias assistivas disponíveis e adaptações razoáveis para plena
participação no Processo Seletivo, incluindo auxílio de intérprete de LIBRAS.
4.11. Consideram-se deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias fixadas pelo
Decreto nº 5.296/2004, na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão
monocular) e Súmula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.12. O estudante que, dentro do período das inscrições, não declarar sua deficiência ou aquele
que declarar, mas não atender ao disposto neste Edital, não será considerado estudante com
deficiência, para fins deste Processo Seletivo Simplificado.
4.13. A Equipe Multiprofissional da UFABC deliberará sobre os requerimentos realizados nos
termos dos itens 4.9 e 4.10, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos
do item 4.11.
4.13.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.9 for indeferido, poderá continuar
concorrendo às vagas de ampla concorrência no Processo Seletivo.
4.15. Os estudantes que se inscreverem em vagas reservadas concorrerão concomitantemente
às vagas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
4.16. As vagas reservadas para pessoas negras ou com deficiência serão revertidas a ampla
concorrência, observada a ordem classificatória, se:
I - Não houver inscrição de estudante preto ou pardo e/ou com deficiência;
II - Não houver estudante preto ou pardo e/ou com deficiência classificado; ou
III - Nenhum dos estudantes pretos ou pardos e/ou com deficiência preencherem os requisitos
para realização do estágio.
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Cada oportunidade de estágio contará com uma Comissão de Seleção composta por 03
(três) servidores da Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 01 (um)
suplente.
5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas:
I - Etapa I - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356-7556
estagios.sugepe@ufabc.edu.br

Página 89

Boletim de Serviço nº 1019
2 de fevereiro de 2021

II - Etapa II - Entrevista de caráter classificatório.
5.3. Na etapa I, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), com até 2 (duas) casas decimais, para
cada candidato, conforme Anexo I
5.3.1. O número de estudantes aprovados na etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis)
candidatos por vaga ofertada por área no edital.
5.3.2. Todos estudantes empatados dentro do limite de aprovados na etapa I serão
considerados aprovados naquela etapa.
5.3.3. O resultado da etapa I será divulgado no site http://www.ufabc.edu.br.
5.4. A etapa II (entrevista) consistirá em prova oral com questões que visem aferir:
I - Pontualidade e apresentação;
II - Linguagem e postura;
III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e
IV - Conhecimentos gerais e específicos.
5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a utilização no
procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, denúncias ou
questionamentos judiciais.
5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da Etapa II, exibindo
documento oficial de identidade.
5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas decimais,
para cada candidato na etapa II.
5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 2
(duas) casas decimais.
5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos
para o início em relação ao horário agendado.
5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, será
debitado da duração máxima da etapa II.
5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, podendo ser
utilizada através de Android, IOS, Desktop.
5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados do estudante.
5.5. A nota final do estudante será obtida pela média simples, arredondada até 2 (duas) casas
decimais, das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo.
5.6. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se:
I - Obtiver nota final inferior a 5,0 pontos; ou
II - Não comparecer no horário agendado, não comprovar identidade ou recusar-se à filmagem
na etapa II.
5.7. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que:
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I - Obtiverem maior nota na pontuação de análise curricular;
II - Forem beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil;
III - Estejam vinculados a curso ministrado pela UFABC;
IV - Residam no município de lotação da vaga;
V - Tenham maior idade;
VI - Sorteio público.
6. DO RESULTADO E RECURSO
6.1. O resultado preliminar da classificação dos estudantes será divulgado no site
http://www.ufabc.edu.br.
6.2. Caso não haja aprovados, a Comissão de Seleção poderá avaliar a conveniência e
oportunidade de realizar novas convocações da lista de estudantes remanescentes da etapa I
para a realização da etapa II.
6.3. O estudante que discordar da deliberação da Comissão de Seleção poderá interpor recurso
por meio endereço eletrônico http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/ em
andamento/ área do candidato), nos prazos estabelecidos no cronograma anexo.
6.3.1. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por meio diverso ou
quando não apresentar razões de legalidade ou de mérito.
6.3.2. A Comissão de Seleção analisará o recurso e se pronunciará nos prazos estabelecidos no
cronograma anexo.
6.3.3. Caso a Comissão de Seleção não reconsidere sua deliberação, emitirá parecer que será
encaminhado juntamente com o recurso ao Superintendente de Gestão de Pessoas, para
decisão.
6.3.4. Será concedido novo prazo para recurso sobre notas atribuídas aos candidatos que
tiverem o indeferimento da inscrição reconsiderado, conforme cronograma anexo.
6.4. O edital da homologação do resultado final do processo seletivo simplificado será
disponibilizado no site da UFABC, conforme cronograma anexo.
6.4.1. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo,
servindo para tanto o resultado final publicado no site da UFABC.
6.4.2. Será de única e exclusiva responsabilidade do estudante inteirar-se do resultado.
7. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. Os estudantes aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a
necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação e os critérios
de alternância e de proporcionalidade entre o número total de vagas do estágio e o número de
vagas reservadas aos estudantes com deficiência e aos estudantes negros.
7.1.1. A convocação dos estudantes aprovados neste Processo Seletivo será realizada por
mensagem para o correio eletrônico (e-mail) informado na inscrição, contendo as orientações
para a efetivação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
7.1.2. Sugere-se que os candidatos verifiquem regularmente a caixa de spam e,
preferencialmente, adicionem o endereço estagios.sugepe@ufabc.edu.br na lista de
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remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como
spam pelo serviço de e-mail.
7.2. Será eliminado da lista de classificados o estudante que:
I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis;
II - Não iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso
fortuito ou força maior, ou nas hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020;
III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; ou
IV – Formalize desistência do estágio.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por decisão unilateral da UFABC, seja por motivo de interesse público, decretos
governamentais, em decisão fundamentada, disponibilidade de recursos orçamentários, sem
que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.
8.2. Este processo seletivo será válido por 01 (um) ano, a partir da Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFABC.
8.2.1. Durante a validade deste edital, os estudantes aprovados poderão ser convocados para
cumprir estágio com plano de atividades similares em outras áreas da UFABC, desde que ainda
atendam aos pré-requisitos.
8.3. A realização do estágio ocorrerá mediante assinatura do TCE, celebrado entre o estudante,
a UFABC e a Instituição de Ensino e não acarretará vínculo de qualquer natureza, inclusive
empregatício.
8.3.1. O TCE poderá ser prorrogado, a critério da UFABC e mediante disponibilidade
orçamentária, até o estagiário completar 24 (vinte e quatro) meses de atividade, salvo quando
se tratar de estagiário com deficiência, que poderá ter o estágio renovado até o término do
curso.
8.3.2. O estagiário será desligado nas hipóteses previstas no art. 18 da Portaria Sugepe nº
1087/2020.
8.3.3. A rescisão do TCE não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto quanto ao
disposto no §2º do art. 16 da Portaria Sugepe nº 1087/2020.
8.4. A supervisão do estágio será feita por um servidor da Unidade Administrativa em que o
estagiário estiver lotado para a realização do estágio, conforme a formação e cargo no Anexo I.
8.5. O período de inscrições especificado no item 1.4 poderá ser prorrogado a critério da
Administração.
8.5.1. Caso haja a prorrogação no período de inscrições, o novo prazo será divulgado no site
www.ufabc.edu.br.
8.6. Para efeito dos prazos mencionados neste edital, será observado o horário de Brasília.
8.7. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo
de seleção é de responsabilidade do estudante.
8.7.1. O estudante deve manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus
telefones de contato durante a vigência deste Processo Seletivo.
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8.8. Para dúvidas referentes a este edital, o estudante deverá contatar exclusivamente o
endereço eletrônico estagios.sugepe@ufabc.edu.br.
8.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela SUGEPE.

EDUARDO SCORZONI RÉ
Superintendente de Gestão de Pessoas
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES
Cód.

Plano de Atividades

Op.

Aprendizado esperado

Supervisor (cargo/
formação)

Desenvolvimento da identidade visual da Revista Conectadas, Acompanhar, na prática, as etapas de
por meio da criação de layouts gráficos e digitais, com o uso de planejamento, criação e distribuição da
softwares gráficos e ferramentas online
divulgação científica
Desenvolvimento e manutenção de plataformas de divulgação Capacidade de adaptação e flexibilidade
científica como blogs e sites
ao desenvolver propostas de
Criação de artes para plataformas digitais, redes sociais e Comunicação
E1

materiais impressos
Criação de conteúdo para redes sociais
Gravação e edição de vídeos e podcasts
Cobertura de eventos de divulgação científica

Vivenciar o trabalho em equipe de forma
colaborativa e proativa
Interação com o público por meio de
redes sociais, adaptando criações às
necessidades

Assistente em
administração/
Graduação em
Comunicação Social
com Habilitação em
Relações Públicas/
Especialização em
Marketing/ Mestrado
em Comunicação

Criatividade e senso crítico
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ANEXO II – BAREMA DA ANALISE CURRICULAR
Cód.

Fator
Pontuação Limite
Multiplicador

Item pontuado

GRUPO A - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem
A1

Concluído o primeiro ano do curso de produção audiovisual,
produção cultural ou afins

por ano

0,5

A2

Concluído o segundo ano do curso de produção audiovisual,
produção cultural ou afins

por ano

1,0

A3

Cursos relacionados aos softwares de edição/diagramação
(Premier, Photoshop, Audition, Sound Design e Ilustrator)

por item

1,0

A4

Cursos relacionados à captação e edição de imagens (vídeo e
fotografia)

por item

0,5

A5

Cursos intermediários do pacote office ou similares

cada 10
horas

0,5

4

GRUPO B - Conhecimentos em línguas
B1

cada 10
horas

Inglês pré-intermediário

1,0

1

GRUPO C - Experiência prática e produção intelectual própria
C1

Produção de conteúdos para redes sociais

por item

2,0

C2

Manuseio de equipamentos audiovisuais

por item

1,0

C3

Captação e edição de imagens (vídeo e podcast e fotografia)

por item

1,0

C4

Roteirização de entrevistas e reportagens

por item

0,5

C5

Experiência anterior em ambientes equivalentes ao da vaga
ofertada

por item

0,5

TOTAL DA PROVA
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Prazo
Conforme item 1.4

Fase do processo

Forma

Período para inscrição

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos
Abertos)

Publicação da Portaria de
Até 15 dias após o término do
nomeação da Comissão Site da UFABC
período inscrição
de Seleção
Até 20 dias após a publicação da
Divulgação do resultado
Portaria
de
nomeação
da
Site da UFABC
da Etapa I
Comissão de Seleção
Submissão de recursos http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
1 dia útil após a publicação da
das inscrições e da (Menu
Concursos/
em
divulgação do resultado da Etapa I
divulgação da etapa I
andamento/área do candidato)
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 dias úteis após a submissão contra o indeferimento
Site da UFABC
do recurso
da inscrição e da Etapa I e
Convocação
para
realização da Etapa II
Até 10 dias após a publicação da Início da
convocação para Etapa II
Entrevista

Etapa

II:

Link encaminhado via email dos
estudantes após a publicação da
convocação

Até 15 dias após o término da Publicação do Resultado
Site da UFABC
Etapa II
Preliminar
1 dia útil após a publicação da Submissão de Pedido de
Site da UFABC
divulgação do resultado da Etapa II Recurso da Etapa II
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 úteis dias do pedido de contra
o
Resultado
Site da UFABC
recurso (se houver)
Preliminar e publicação
da Homologação do
Resultado
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Abertura de processo seletivo para Estágio
Remunerado (não obrigatório) de Nível
Superior na Divisão de Planejamento e
Apoio à Gestão da Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da Universidade Federal do ABC
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, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 874 de 17 de
agosto de 2020, nos termos da Base Legal indicada, torna público o Edital de abertura de
inscrições destinado a selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo, para realização de
estágio remunerado (não obrigatório) nas condições e características a seguir:
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.Base Legal: Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008; Decreto n.º 9.427, de 28 de junho de
2018; Resolução CG nº 12, de 11de julho de 2016; Instrução Normativa n.º 213, de 17 de
dezembro de 2019; Portaria SUGEPE nº 1.087, de 05 de outubro de 2020 e alterações.
1.2. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino
regular, por meio do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
1.3 O estágio remunerado é um estágio não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso, conforme §2º do art. 2º da IN nº 213,
de 17 de dezembro de 2019.
1.4 As inscrições serão realizadas no período de 03 a 22 de fevereiro de 2021, exclusivamente
via internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.
2. DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA
2.1 O Processo Seletivo tem objetivo de selecionar estudantes para realização de estágio na
UFABC, nas seguintes condições:
Cód.
Op.

Cursos elegíveis

E1

SUPERIOR EM: COMUNICAÇÃO SOCIAL –
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (Bach.); DESIGN
DIGITAL (Bach.); COMUNICAÇÃO EM
COMPUTAÇÃO GRÁFICA (CST); MÍDIAS SOCIAIS
DIGITAIS (CST); DESIGN GRÁFICO (Bach.)

Vagas
totais

Unidade
Administrativa

Carga horária

1

Divisão de
Planejamento e
Apoio à Gestão
da PROEC

09h às 13h/
4hs diárias

2.1.1 O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo I.
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2.1.2. O estágio será realizado inicialmente no Campus Santo André da UFABC, com a
concessão de uma bolsa-estágio mensal de R$ 787,98, referente à 20h semanais.
2.1.3. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação
conforme item 8.3.1.
2.2. Será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia efetivamente estagiado,
pago em pecúnia na proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias por mês.
2.3. O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde,
conforme disposto na legislação vigente.
2.4. O estagiário será incluído em uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais.
2.5. A cada 06 meses de estágio, o (a) estagiário (a) terá direito a 15 dias de recesso (férias).
2.6. Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve:
I – Dispor de computador com acesso à internet;
II - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido,
conforme item 2.1;
III - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio,
conforme item 2.1.3;
IV - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário
escolar, conforme item 2.1 e Anexo I;
V - Não estar vinculado a outro Programa de Estágio Remunerado;
VI - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e
VII - Não ter cumprido, vinculado ao curso atual, estágio na UFABC em prazo que somado à
duração estimada do objeto deste Processo Seletivo exceda 2 (dois anos), com exceção de
estudante com deficiência.
2.7 Conforme Instrução Normativa nº 19/2020 do Ministério da Economia, o plano de
atividades do estágio será cumprido de forma remota enquanto vigorar a suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC em decorrência do estado de
emergência do coronavírus (COVID-19), determinada pela Portaria da Reitoria nº 394/2020.
2.7.1 Em caráter excepcional, o estagiário poderá ser convocado para atividade presencial
durante a vigência da suspensão das atividades acadêmicas e administravas presenciais da
UFABC, devendo ser observadas todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades
sanitárias, em especial o disposto na Portaria conjunta nº 20/2020 do Ministério da Economia.
2.8. Do total de vagas inicial e que vierem a ser criadas do edital, serão reservadas vagas para
estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 e 4.8.
2.8.1. Caso o edital contemple mais de uma oportunidade de estágio com somatório de vagas
inicial em que se possa aplicar a reserva de que trata o item 2.8, a distribuição das vagas
reservadas será definida por sorteio público, em local, data e horário divulgados
oportunamente no site https://www.ufabc.edu.br/concursos/estagios.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar sua inscrição, o estudante deverá tomar ciência do conteúdo deste Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356-7556
estagios.sugepe@ufabc.edu.br

Página 99

Boletim de Serviço nº 1019
2 de fevereiro de 2021

3.2. A inscrição será feita exclusivamente via internet, no período definido no item 1.4,
mediante preenchimento do formulário de inscrição em http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos Abertos) e envio eletrônico, no mesmo formulário, da seguinte
documentação:
I - Declaração de Matrícula recente, emitida há no máximo 60 (sessenta) dias do início do
período das inscrições, referente ao curso que está realizando no momento, com previsão de
término do curso/duração;
II - Curriculum vitae ou lattes;
III - Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo II, tais
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros; e
IV - Declaração de recebimento dos auxílios estudantis, PROUNI ou FIES, se for o caso.
3.2.1 Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem
(jpeg ou png) ou de documento de texto (doc, odt ou pdf), agrupados todos em uma única
pasta compactada no formato ZIP, de até 200MB:
3.2.2 A UFABC enviará a confirmação automática do recebimento da inscrição, ao endereço
eletrônico informado pelo estudante.
3.2.3 É dever do candidato, antes do término do período de inscrições, conferir os dados
registrados em sua inscrição, bem como a integridade da documentação submetida, mediante
o acesso à área do candidato no site http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu
Concursos/Concursos Abertos) com os dados de acesso recebidos na confirmação da inscrição.
3.2.4. Durante o período de inscrição, o candidato poderá retificar os dados de inscrição e/ou
substituir a documentação submetida enviada, mediante o acesso à Área do Candidato no site
http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/Concursos Abertos).
3.3. A inscrição no processo seletivo implica automaticamente no conhecimento e na aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, das quais o estudante não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.4. Serão indeferidas as inscrições que não estiverem conforme item 3.2 ou que tiverem
declaração falsa por parte do estudante constatada.
3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para um mesmo estudante, será
considerada aquela mais recente, desprezando-se a (s) anterior (es).
3.6. A UFABC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.6.1. A UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas
e/ou horários de provas para inscrições em mais de uma oportunidade de estágio.
4. DA RESERVA DE VAGAS A ESTUDANTES NEGROS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Será reservado, de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, 30% (trinta por cento) das vagas
para estudantes negros, assim considerados aqueles que se declararem pretos ou pardos.
4.1.1 Caso a aplicação do percentual de reserva de vagas a estudantes negros resulte em
número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de
fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
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imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º,
do Art. 1º, do Decreto 9427/2018.
4.2. Os estudantes que, no ato da inscrição, declararem-se pretos ou pardos para fins de
concorrência às vagas reservadas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, se aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, serão submetidos a procedimento de heteroidentificação complementar a
autodeclaração.
4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de
Heteroidentificação instituída pela UFABC, que utilizará o registro em vídeo da etapa II para
confirmação da autodeclaração do estudante, mediante aferição exclusiva por critério
fenotípico.
4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, realizar o procedimento de
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.4. É garantido ao estudante solicitar, em prazo estabelecido, reconsideração da deliberação
da comissão de heteroidentificação.
4.5. A comissão de heteroidentificação realizará procedimento suplementar de
heteroidentificação presencialmente com os estudantes que solicitarem reconsideração, com
registro da sessão por filmagem.
4.5.1. O procedimento suplementar de heteroidentificação será realizado por membros
distintos daqueles que tiverem realizado o procedimento de heteroidentificação recorrido.
4.5.2. Excepcionalmente e por decisão motivada, a comissão poderá realizar o procedimento
suplementar de heteroidentificação de forma telepresencial, em conferência ao vivo com o
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro
da sessão por filmagem.
4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os estudantes:
I - Cujas auto declarações não sejam confirmadas em procedimento de heteroidentificação,
ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação em lista geral.
II - Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
II - Recusar-se à filmagem do procedimento de heteroidentificação.
4.6.1 A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados.
4.7. O estudante que não se declarar preto ou pardo no ato da inscrição, conforme instruções
constantes deste item, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não poderá
impetrar recurso em favor de sua condição.
4.8. Será reservado, de acordo com a Lei 11.788/2008, 10% (dez por cento) das vagas para
estudantes com deficiência.
4.8.1 Caso a aplicação do percentual reserva de vagas a estudantes com deficiência resulte em
número fracionado, o quantitativo será aquele decorrente do arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior, com exceção de processo seletivo com vaga única.
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4.9. Para concorrer às vagas reservadas a estudantes com deficiência, o estudante deverá
informar a opção em campo específico no formulário eletrônico de inscrição, indicando o tipo
de sua deficiência e anexando um comprovante médico que corresponda à sua atual condição.
4.9.1. O comprovante médico deverá estar preenchido de forma completa e legível,
informando:
I - Identificação do estudante;
II - Tipo e grau ou nível de deficiência;
III - Código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID); e
IV - Identificação do médico responsável, com o número de registro profissional (CRM),
assinatura e carimbo.
4.10. É assegurado ao estudante com deficiência o direito de requerer, no formulário eletrônico
de inscrição, acesso às tecnologias assistivas disponíveis e adaptações razoáveis para plena
participação no Processo Seletivo, incluindo auxílio de intérprete de LIBRAS.
4.11. Consideram-se deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias fixadas pelo
Decreto nº 5.296/2004, na Súmula nº 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão
monocular) e Súmula n° 377 do Superior Tribunal de Justiça.
4.12. O estudante que, dentro do período das inscrições, não declarar sua deficiência ou aquele
que declarar, mas não atender ao disposto neste Edital, não será considerado estudante com
deficiência, para fins deste Processo Seletivo Simplificado.
4.13. A Equipe Multiprofissional da UFABC deliberará sobre os requerimentos realizados nos
termos dos itens 4.9 e 4.10, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos
do item 4.11.
4.13.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.9 for indeferido, poderá continuar
concorrendo às vagas de ampla concorrência no Processo Seletivo.
4.15. Os estudantes que se inscreverem em vagas reservadas concorrerão concomitantemente
às vagas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
4.16. As vagas reservadas para pessoas negras ou com deficiência serão revertidas a ampla
concorrência, observada a ordem classificatória, se:
I - Não houver inscrição de estudante preto ou pardo e/ou com deficiência;
II - Não houver estudante preto ou pardo e/ou com deficiência classificado; ou
III - Nenhum dos estudantes pretos ou pardos e/ou com deficiência preencherem os requisitos
para realização do estágio.
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Cada oportunidade de estágio contará com uma Comissão de Seleção composta por 03
(três) servidores da Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 01 (um)
suplente.
5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas:
I - Etapa I - Análise curricular de caráter eliminatório e classificatório; e
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II - Etapa II - Entrevista de caráter classificatório.
5.3. Na etapa I, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), com até 2 (duas) casas decimais, para
cada candidato, conforme Anexo I
5.3.1. O número de estudantes aprovados na etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis)
candidatos por vaga ofertada por área no edital.
5.3.2. Todos estudantes empatados dentro do limite de aprovados na etapa I serão
considerados aprovados naquela etapa.
5.3.3. O resultado da etapa I será divulgado no site http://www.ufabc.edu.br.
5.4. A etapa II (entrevista) consistirá em prova oral com questões que visem aferir:
I - Pontualidade e apresentação;
II - Linguagem e postura;
III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e
IV - Conhecimentos gerais e específicos.
5.4.1. As provas da etapa II serão filmadas e sua gravação ficará restrita a utilização no
procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, denúncias ou
questionamentos judiciais.
5.4.1.1. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a prova da Etapa II, exibindo
documento oficial de identidade.
5.4.2. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas decimais,
para cada candidato na etapa II.
5.4.2.1. A nota da etapa II corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 2
(duas) casas decimais.
5.4.3. A etapa II (entrevista) terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos
para o início em relação ao horário agendado.
5.4.4. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, será
debitado da duração máxima da etapa II.
5.4.5. A etapa II (entrevista) será realizada por meio da ferramenta Google Meet, podendo ser
utilizada através de Android, IOS, Desktop.
5.4.6. A UFABC não se responsabilizará por eventuais problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados do estudante.
5.5. A nota final do estudante será obtida pela média simples, arredondada até 2 (duas) casas
decimais, das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo.
5.6. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se:
I - Obtiver nota final inferior a 5,0 pontos; ou
II - Não comparecer no horário agendado, não comprovar identidade ou recusar-se à filmagem
na etapa II.
5.7. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que:
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I - Obtiverem maior nota na pontuação de análise curricular;
II - Forem beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil;
III - Estejam vinculados a curso ministrado pela UFABC;
IV - Residam no município de lotação da vaga;
V - Tenham maior idade;
VI - Sorteio público.
6. DO RESULTADO E RECURSO
6.1. O resultado preliminar da classificação dos estudantes será divulgado no site
http://www.ufabc.edu.br.
6.2. Caso não haja aprovados, a Comissão de Seleção poderá avaliar a conveniência e
oportunidade de realizar novas convocações da lista de estudantes remanescentes da etapa I
para a realização da etapa II.
6.3. O estudante que discordar da deliberação da Comissão de Seleção poderá interpor recurso
por meio endereço eletrônico http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public (Menu Concursos/ em
andamento/ área do candidato), nos prazos estabelecidos no cronograma anexo.
6.3.1. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, por meio diverso ou
quando não apresentar razões de legalidade ou de mérito.
6.3.2. A Comissão de Seleção analisará o recurso e se pronunciará nos prazos estabelecidos no
cronograma anexo.
6.3.3. Caso a Comissão de Seleção não reconsidere sua deliberação, emitirá parecer que será
encaminhado juntamente com o recurso ao Superintendente de Gestão de Pessoas, para
decisão.
6.3.4. Será concedido novo prazo para recurso sobre notas atribuídas aos candidatos que
tiverem o indeferimento da inscrição reconsiderado, conforme cronograma anexo.
6.4. O edital da homologação do resultado final do processo seletivo simplificado será
disponibilizado no site da UFABC, conforme cronograma anexo.
6.4.1. Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo,
servindo para tanto o resultado final publicado no site da UFABC.
6.4.2. Será de única e exclusiva responsabilidade do estudante inteirar-se do resultado.
7. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. Os estudantes aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de acordo com a
necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de classificação e os critérios
de alternância e de proporcionalidade entre o número total de vagas do estágio e o número de
vagas reservadas aos estudantes com deficiência e aos estudantes negros.
7.1.1. A convocação dos estudantes aprovados neste Processo Seletivo será realizada por
mensagem para o correio eletrônico (e-mail) informado na inscrição, contendo as orientações
para a efetivação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
7.1.2. Sugere-se que os candidatos verifiquem regularmente a caixa de spam e,
preferencialmente, adicionem o endereço estagios.sugepe@ufabc.edu.br na lista de
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remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como
spam pelo serviço de e-mail.
7.2. Será eliminado da lista de classificados o estudante que:
I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis;
II - Não iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso
fortuito ou força maior, ou nas hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020;
III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; ou
IV – Formalize desistência do estágio.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo
ou em parte, por decisão unilateral da UFABC, seja por motivo de interesse público, decretos
governamentais, em decisão fundamentada, disponibilidade de recursos orçamentários, sem
que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.
8.2. Este processo seletivo será válido por 01 (um) ano, a partir da Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da UFABC.
8.2.1. Durante a validade deste edital, os estudantes aprovados poderão ser convocados para
cumprir estágio com plano de atividades similares em outras áreas da UFABC, desde que ainda
atendam aos pré-requisitos.
8.3. A realização do estágio ocorrerá mediante assinatura do TCE, celebrado entre o estudante,
a UFABC e a Instituição de Ensino e não acarretará vínculo de qualquer natureza, inclusive
empregatício.
8.3.1. O TCE poderá ser prorrogado, a critério da UFABC e mediante disponibilidade
orçamentária, até o estagiário completar 24 (vinte e quatro) meses de atividade, salvo quando
se tratar de estagiário com deficiência, que poderá ter o estágio renovado até o término do
curso.
8.3.2. O estagiário será desligado nas hipóteses previstas no art. 18 da Portaria Sugepe nº
1087/2020.
8.3.3. A rescisão do TCE não gera qualquer direito indenizatório ao estagiário, exceto quanto ao
disposto no §2º do art. 16 da Portaria Sugepe nº 1087/2020.
8.4. A supervisão do estágio será feita por um servidor da Unidade Administrativa em que o
estagiário estiver lotado para a realização do estágio, conforme a formação e cargo no Anexo I.
8.5. O período de inscrições especificado no item 1.4 poderá ser prorrogado a critério da
Administração.
8.5.1. Caso haja a prorrogação no período de inscrições, o novo prazo será divulgado no site
www.ufabc.edu.br.
8.6. Para efeito dos prazos mencionados neste edital, será observado o horário de Brasília.
8.7. O acompanhamento das publicações, dos avisos e comunicados referentes a este processo
de seleção é de responsabilidade do estudante.
8.7.1. O estudante deve manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus
telefones de contato durante a vigência deste Processo Seletivo.
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8.8. Para dúvidas referentes a este edital, o estudante deverá contatar exclusivamente o
endereço eletrônico estagios.sugepe@ufabc.edu.br.
8.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela SUGEPE.

EDUARDO SCORZONI RÉ
Superintendente de Gestão de Pessoas
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES
Cód.
Op.

Plano de Atividades

Aprendizado esperado

Supervisor (cargo/
formação)

Desenvolvimento da identidade visual de cursos e eventos Acompanhar, na prática, as etapas de
apoiados pela ProEC, por meio da criação de layouts gráficos e planejamento, criação e distribuição da
digitais, com o uso de softwares gráficos e ferramentas online
divulgação científica
Auxílio na publicização das atividades da ProEC para a Capacidade de adaptação e flexibilidade
comunidade externa, por meio do desenvolvimento de ações ao desenvolver propostas de
adaptadas a cada público-alvo
Comunicação

E1

Auxílio na produção de materiais de comunicação para Vivenciar o trabalho em equipe de forma
divulgação de processos seletivos de bolsistas e editais de colaborativa e proativa
financiamento, por meio de e-mail institucional e redes sociais Interação com o público por meio de
Participação da criação de plano de comunicação para redes sociais, adaptando criações às
fomentar a participação de discentes, docentes e técnico- necessidades
administrativos(as) nas ações de extensão e cultura, Criatividade e senso crítico
identificando as principais dúvidas e gerando materiais
interativos e de fácil assimilação

Assistente em
administração

Apoio à gestão do Facebook da ProEC, esclarecendo dúvidas e
disponibilizando informações por meio de posts e mensagens
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ANEXO II – BAREMA DA ANALISE CURRICULAR
Cód.

Fator
Pontuação Limite
Multiplicador

Item pontuado

GRUPO A - Cursos profissionais e outros eventos de aprendizagem
A1

Concluído primeiro ano do curso de Publicidade e Propaganda por ano
ou afins

0,5

A2

Concluído segundo ano do curso de Publicidade e Propaganda
ou afins

por ano

1,0

A3

Cursos relacionados aos softwares de edição/diagramação (
Photoshop, Illustrator, Canva, entre outros.

por item

0,5

A4

Conhecimento em construção e edição de sites (Joomla,
Wordpress, entre outros)

por item

0,25

A5

Curso de gestão de redes sociais

por item

0,5

Cursos intermediários do pacote office ou similares

cada 10
horas

0,25

Demais cursos com relação direta ao ambiente organizacional
do estágio

por item

0,25

A6
A7

4

GRUPO B - Conhecimentos em línguas
B1

cada 10
horas

Inglês básico

0,2

1

GRUPO C - Experiência prática e produção intelectual própria
C1

Criação de layouts para mídias impressas e digitais,
comprovado por meio de portfólio

por item

1,0

C2

Experiência em atendimento ao público por meio de redes
sociais

por item

0,5

C3

Criação ou alimentação de blogs ou perfis em redes sociais
com conteúdo próprio

por item

0,5

C4

Habilidade de inseção de conteúdo em plataformas digitais
(sites, blogs, redes sociais), comprovada por experiências
pessoais ou profissionais anteriores.

por item

0,5

C5

Conhecimento da rotina de criação de identidade visual e
divulgação de conteúdos

por item

0,5

C6

Experiência anterior em ambientes equivalentes ao da vaga
ofertada

por item

0,5

5

TOTAL DA PROVA
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ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Prazo
Conforme item 1.4

Fase do processo

Forma

Período para inscrição

http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
(Menu Concursos / Concursos
Abertos)

Publicação da Portaria de
Até 15 dias após o término do
nomeação da Comissão Site da UFABC
período inscrição
de Seleção
Até 20 dias após a publicação da
Divulgação do resultado
Portaria
de
nomeação
da
Site da UFABC
da Etapa I
Comissão de Seleção
Submissão de recursos http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public
1 dia útil após a publicação da
das inscrições e da (Menu
Concursos/
em
divulgação do resultado da Etapa I
divulgação da etapa I
andamento/área do candidato)
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 dias úteis após a submissão contra o indeferimento
Site da UFABC
do recurso
da inscrição e da Etapa I e
Convocação
para
realização da Etapa II
Até 10 dias após a publicação da Início da
convocação para Etapa II
Entrevista

Etapa

II:

Link encaminhado via email dos
estudantes após a publicação da
convocação

Até 15 dias após o término da Publicação do Resultado
Site da UFABC
Etapa II
Preliminar
1 dia útil após a publicação da Submissão de Pedido de
Site da UFABC
divulgação do resultado da Etapa II Recurso da Etapa II
Divulgação da conclusão
da análise do recurso
Até 4 úteis dias do pedido de contra
o
Resultado
Site da UFABC
recurso (se houver)
Preliminar e publicação
da Homologação do
Resultado
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração.
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SECRETARIA
GERAL
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

RETIFICAÇÃO Nº 18/2021 - SG (11.01.03)
Nº do Protocolo: 23006.001931/2021-11
Santo André-SP, 29 de janeiro de 2021.
Na Portaria 1462/2021 - SG, publicada no Boletim de Serviço nº 1017, de 26 de janeiro de
2021, que designa a composição da Comissão Examinadora para avaliação de desempenho
acadêmico para promoção à classe D, denominada Professor Associado, da Carreira do
Magistério Superior do docente Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, onde se lê: "Norberto
Aníbal Mandana", leia-se: "Norberto Aníbal Maidana".

(Assinado digitalmente em 29/01/2021 16:32)
FABIANE DE OLIVEIRA ALVES
SECRETARIO(A)-GERAL - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)
SG (11.01.03)
Matrícula: 2736513

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando
seu número: 18, ano: 2021, tipo: RETIFICAÇÃO, data de emissão: 29/01/2021 e o código de verificação: b8f4c4ea2a
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