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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ATO DECISÓRIO Nº 232/2022 - CONSEPE (11.99) 

 23006.013263/2022-48Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 01 de julho de 2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA FUNDAÇÃO 
 (UFABC), no uso de suas atribuições e,UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

CONSIDERANDO a Resolução ConsEPE nº 188, de 23 de março de 2015, que aprovou o
Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T);

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Ato Decisório ConsEPE nº. 147, que
definiu a lista de disciplinas de opção limitada do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, em virtude da 
Resolução ConsEPE nº 164, de 04 de setembro de 2018, que aprovou o Projeto Pedagógico do curso
de formação específica "Bacharelado em Biotecnologia", pós-Bacharelado em Ciência e Tecnologia
(pós-BC&T); e

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na continuação da III sessão ordinária do
ConsEPE, realizada em 28 de junho de 2022,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a atualização da lista de disciplinas de Opção Limitada do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), conforme anexo.

Art. 2º Este Ato Decisório revoga e substitui o Ato Decisório ConsEPE nº 147. 

Art. 3º Este Ato Decisório entra em vigor na data de publicação no Boletim de Serviço  
da UFABC.

(Assinado digitalmente em 04/07/2022 14:01)
DACIO ROBERTO MATHEUS

PRESIDENTE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

CONSEPE (11.99)

Matrícula: 2669171
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2585/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013625/2022-09Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Constitui Comissão de Seleção responsável pelo processo
seletivo de bolsistas tutores do curso de especialização em
História, Ciências, Ensino de Sociedade pela UAB-UFABC,
na modalidade EaD, autorizado pelo Edital da CAPES nº
09/2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Seleção responsável pelo processo seletivo de bolsistas tutores
do curso de especialização em História, Ciências, Ensino de Sociedade pela UAB-UFABC, na
modalidade EaD, autorizado pelo Edital da CAPES nº 09/2022, com base nos critérios
dispostos no Edital UAB/UFABC nº 28/2022, publicado na site do Núcleo Educacional de
Tecnologias e Línguas (NETEL).

Parágrafo único. Será de responsabilidade da Comissão, classificar e habilitar os candidatos
inscritos nos editais de seleção de bolsistas tutores do curso de especialização em História,
Ciências, Ensino de Sociedade ofertado pela UAB-UFABC, na modalidade EaD, junto ao
Programa UAB-CAPES.

Art. 2º A Comissão de Seleção será composta, sob a presidência do primeiro, pelos seguintes
servidores:

I - Allan Moreira Xavier, SIAPE 2855140; 
 II - Jeniffer Alessandra Supplizi, SIAPE 1887790;

 III - Mirtes Ribeiro Junior, SIAPE 2353991.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2586/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013627/2022-90Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Constitui Comissão de Seleção responsável pelo
processo seletivo de bolsistas Tutores, Professores
Formadores e Professores Conteudistas do curso de
especialização em Ensino de Química pela
UAB-UFABC, na modalidade EaD, autorizado pelo

. Edital da CAPES nº 09/2022

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União, Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Seleção responsável pelo processo seletivo de bolsistas Tutores,
Professores Formadores e Professores Conteudistas do curso de especialização em Ensino de Química
pela UAB-UFABC, na modalidade EaD, autorizado pelo Edital da CAPES nº 09/2022, com base nos
critérios dispostos nos Editais UAB/UFABC nº 24/2022, nº 25/2022 e nº 26/2022, publicados na página
do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL).

Parágrafo único. Será de responsabilidade da Comissão classificar e habilitar os candidatos inscritos nos
editais de seleção de bolsistas Tutores, Professores Formadores e Professores Conteudistas do curso de
especialização em Ensino de Química ofertado pela UAB-UFABC, na modalidade EaD, junto ao Programa
UAB-CAPES.

Art. 2º A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

I. Anderson Orzari Ribeiro - SIAPE 1544379;

II. Lucas Barbosa Rudge Furtado - SIAPE 1824136; e

III. Mirtes Ribeiro Junior - SIAPE 2353991.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC.

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 11



(Assinado digitalmente em 07/07/2022 16:34)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2586 2022 PORTARIA 07/07/2022 e519009029

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 12

http://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2587/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013629/2022-89Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Constitui Comissão de Seleção responsável pelo
processo seletivo de bolsistas Professores
Formadores e Professores Conteudistas do curso de
especialização em História, Ciências, Ensino de
Sociedade pela UAB-UFABC, na modalidade EaD,

.autorizado pelo Edital da CAPES nº 09/2022

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União, Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Seleção responsável pelo processo seletivo de bolsistas Professores
Formadores e Professores Conteudistas do curso de especialização em História, Ciências, Ensino de
Sociedade pela UAB-UFABC, na modalidade EaD, autorizado pelo Edital da CAPES nº 09/2022, com base
nos critérios dispostos nos Editais UAB/UFABC nº 29/2022 e nº 30/2022, publicados na página do Núcleo
Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL).

Parágrafo único. Será de responsabilidade da Comissão classificar e habilitar os candidatos inscritos nos
editais de seleção de bolsistas Professores Formadores e Professores Conteudistas do curso de
especialização em História, Ciências, Ensino de Sociedade ofertado pela UAB-UFABC, na modalidade
EaD, junto ao Programa UAB-CAPES.

Art. 2º A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

I. Giselle Watanabe - SIAPE 1690814

II. Jeniffer Alessandra Supplizi - SIAPE 1887790

III. Mirtes Ribeiro Junior - SIAPE 2353991

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2588/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013635/2022-36Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Atualiza as orientações e normas de biossegurança nos 
, com intuito de garantir as condições de segurançacampi

necessárias para a realização de atividades presenciais dos
servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as)
terceirizados(as) na UFABC, revoga e substitui a Portaria
Reitoria nº 2529/22 e dá outras providências.

O , reconduzido por REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Resolução ConsUni nº 217, de 31 de março de 2022, que suspende o
Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais na UFABC, aprovado pelo Ato
Decisório ConsUni nº 188, atualizado pelo Ato Decisório nº 204 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria da Reitoria Nº 2093/2021, de 02 de dezembro de 2021, que 
disciplina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial nas dependências da
UFABC enquanto perdurar a situação decorrente da pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a Portaria Reitoria nº 2513, de 02 de junho de 2022, que orienta sobre os
procedimentos referentes à verificação do esquema vacinal completo;

CONSIDERANDO a Estrutura Organizacional da UFABC, prevista na Portaria nº 2124/2021 -
SUGEPE, de 14 de dezembro de 2021, publicada no Boletim de Serviço nº 1105, de 17 de
dezembro de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar e orientar os(as) dirigentes, chefias,
servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizados(as) sobre as ações prévias de
modo a garantir retorno seguro das atividades presenciais;

CONSIDERANDO o princípio da isonomia e as particularidades de cada uma das Unidades
administrativas da UFABC; e

CONSIDERANDO as orientações técnicas fornecidas pela Seção de Engenharia e Segurança
do Trabalho (SEST) e pela Divisão de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV) da Superintendência
de Gestão de Pessoas (SUGEPE),
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:RESOLVE

Art. 1º Atualizar as orientações e normas de biossegurança nos , com intuito de garantircampi
as condições de segurança necessárias para a realização de atividades presenciais dos
servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizados(as) da UFABC.

Seção I

Da ocupação e demais orientações relativas aos locais de trabalho

Art. 2º As áreas utilizadas pelas unidades administrativas poderão ter até 100% da ocupação
de seus espaços físicos pelos servidores(as) e estagiários(as).

Art. 3º Nas áreas utilizadas pelas unidades administrativas que haviam sido classificadas na cor
vermelha, conforme mapa de ventilação disponibilizado pela Superintendência de Obras (SPO),
o distanciamento físico entre uma pessoa e outra deve ser de, no mínimo, 1,5 metro (um metro
e meio), mantendo a utilização de máscara de proteção facial.

§1º Quando não for possível manter o distanciamento mínimo definido no caput, deve-se
utilizar obrigatoriamente máscara de proteção facial do tipo PFF2 ou N95.

§2º O(A) dirigente da unidade administrativa responsável pelo local de trabalho definido no 
, deverá providenciar a sinalização da(s) entrada(s) da(s) sala(s) sob suacaput

responsabilidade, para garantir conhecimento dos(as) servidores(as), estagiários(as),
colaboradores(as) terceirizados(as) e demais membros da comunidade acadêmica ou externa.

§3º O cartaz padrão a ser utilizado para sinalização poderá ser impresso acessando a página
https://www.ufabc.edu.br/de-volta-aos-campi#material-apoio.

Art. 4º Os(As) dirigentes, chefias, servidores(as), colaboradores(as) terceirizados(as) e 
estagiários(as) deverão seguir as orientações e diretrizes abaixo, independentemente do local
de trabalho onde estiverem lotados:

I. utilizar máscaras de proteção facial e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
indicados pela equipe técnica da SEST/DSQV/SUGEPE;

II. manter o esquema vacinal completo em relação à COVID-19, conforme as orientações dos
órgãos competentes, salvo por motivo médico devidamente justificado e validado pela equipe
técnica da DSQV/SUGEPE;

III. manter janelas e portas abertas das salas para circulação de ar, evitando, sempre que
possível, o uso de ar-condicionado;

IV. evitar cumprimentar os colegas de trabalho com aperto de mãos, beijos ou abraços;

V. ter a sua própria garrafa de água de uso individual;

VI. na medida do possível, evitar compartilhar materiais de escritório;

VII. seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros;
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VIII. solicitar reposição de álcool em gel 70% ou sabonete líquido junto à Prefeitura
Universitária quando identificar necessidade, comunicando imediatamente pelo e-mail
limpeza@ufabc.edu.br;

IX. solicitar análise de viabilidade de instalação de totem ou  de parede com álcool emdispenser
gel 70%, caso identifique espaços nos quais não há opções próximas para higienização das
mãos, comunicando à Prefeitura Universitária pelo e-mail manutencao@ufabc.edu.br;

X. realizar o teste para COVID-19 disponibilizado pela UFABC, conforme as orientações do
Núcleo de Monitoramento e Testagem da UFABC.

Art. 5º As unidades administrativas que precisam realizar atendimentos presenciais, sempre
que possível, e viável, deverão agendar atendimentos com hora marcada para evitar
aglomerações.

Parágrafo único. Em casos de atendimentos por filas ou ordem de chegada, orienta-se a
adoção do distanciamento social de 1,5 metro (um metro e meio) entre uma pessoa e outra e
com a utilização de máscaras de proteção facial, inclusive quando se tratar de público externo.

Art. 6° Nas reuniões presenciais deve-se manter distanciamento social de 1,5 metro (um metro
e meio) entre uma pessoa e outra e com utilização de máscara de proteção facial.

Parágrafo único. Sempre que possível, priorizar a realização de reuniões em salas com 
ventilação natural, e, também, manter janelas e portas sempre abertas.

Seção II

Dos refeitórios e demais áreas de alimentação

Art. 7º Os(As) servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizados(as) deverão
manter distanciamento físico mínimo de 1,5 metro (um metro e meio) entre uma pessoa e outra
durante toda a refeição.

Parágrafo único: Antes das refeições, faz-se necessário higienizar as mãos.

Art. 8º Recomenda-se às equipes que realizem revezamentos no horário das refeições, de
forma a evitar aglomerações nos espaços destinados à alimentação.

Art. 9º Orienta-se que durante a permanência nos refeitórios e espaços para alimentação
os(as) servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizados(as) permaneçam com
suas máscaras de proteção facial, retirando-as apenas durante a refeição, ponderando falar
quando for imprescindível e utilizando esses ambientes para fins exclusivos de alimentação,
com o objetivo de evitar aglomeração e possíveis formas de contaminação relacionadas à
COVID-19.

Art. 10. Caso haja a identificação de copas sem cartaz de sinalização ou com cartaz danificado,
comunicar imediatamente à Prefeitura Universitária pelo e-mail prefeitura@ufabc.edu.br.

Art. 11. Quando da utilização dos espaços dos Restaurantes Universitários, a retirada da
máscara facial só é permitida no momento da alimentação, sendo ainda imprescindível aos
usuários observarem as normas constantes nos artigos 7º ao 9º.
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Seção III

Dos banheiros

Art. 12. Recomenda-se a breve permanência nesses locais e sua utilização especificamente
para ações as quais se destina o espaço, evitando aglomerações, mas sem necessidade de
restrição de capacidade de pessoas.

Art. 13. É obrigatória a utilização de máscara facial, com exceção de ações que se tornem
inviáveis, como por exemplo, realização de higiene bucal.

Seção IV

Dos elevadores

Art. 14. Os elevadores dos  estão liberados para uso com capacidade total, sem restrição.campi

§1º É obrigatória a utilização de máscara de proteção facial durante todo o trajeto.

§2º Recomenda-se o uso dos elevadores para pessoas que apresentem alguma
impossibilidade de utilizar as escadas ou para o transporte de carga.

Seção V

Dos demais espaços da UFABC

Art. 15. Nos espaços físicos destinados aos fretados e nos respectivos veículos é obrigatória a
utilização de máscara facial.

Parágrafo único. Nos veículos, recomenda-se manter janelas abertas para ventilação natural.

Art. 16. Nos espaços das concessionárias deverão ser observadas todas as regras e
orientações aqui elencadas para os outros espaços, com exceção da retirada da máscara facial
que só será permitida no momento da alimentação.

Art. 17. As áreas de convivência internas e externas estão liberadas para utilização,
respeitando-se o distanciamento social e o uso de máscara facial.

Parágrafo único. Orienta-se a utilização de áreas externas para realização de conversas,
integração e convivência entre servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as)
terceirizados(as).

Art. 18. As áreas esportivas serão liberadas para utilização, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP).

Seção VI

Dos procedimentos ao(à) servidor(a) ou estagiário(a) que tiver detectado caso positivo
de COVID-19

Art. 19. O(A) servidor(a) ou estagiário(a) que realizar o teste para detecção de COVID-19 por
método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou teste de antígeno, seja o disponibilizado pelo
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Núcleo de Monitoramento e Testagem da UFABC ou realizado por conta própria, e obtiver
resultado positivo, deverá procurar uma unidade de saúde ou atendimento médico para
orientações e avaliação.

Parágrafo único. Os testes sorológicos para detecção de anticorpos não serão considerados
para fins de comprovação de resultado positivo para COVID-19.

Art. 20. O(A) servidor(a) que tiver recomendação médica para afastamento das suas atividades
laborais deverá, obrigatoriamente, encaminhar o respectivo atestado de saúde à
DSQV/SUGEPE para que sejam realizadas as devidas providências.

§1º Para encaminhar o atestado de saúde, o(a) servidor(a) deverá se atentar ao procedimento
"Licença para Tratamento da Própria Saúde do Servidor", no caso de servidor(a) regido(a) pela
Lei nº 8.112/90 ou "Licença para Tratamento da Própria Saúde - Servidor Contratado por
Tempo Determinado" no caso de servidor contratado por tempo determinado regido pela Lei nº
8.745/93, ambos publicados no Manual do Servidor da SUGEPE.

§2º No caso do(a) estagiário(a), este(a) deverá apresentar uma cópia digitalizada do atestado
de saúde e encaminhar à Divisão de Concursos da SUGEPE, pelo e-mail 
estagios.sugepe@ufabc.edu.br para as devidas providências.

Art. 21. Na impossibilidade de atendimento médico nos termos do artigo 19, o(a) servidor(a) ou
estagiário(a) deverá se afastar das atividades presenciais por 7 (sete) dias consecutivos,
incluindo finais de semana, feriados e/ou pontos facultativos, de maneira preventiva, a contar
do dia do resultado do teste por método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou teste de antígeno
que detectou resultado positivo para COVID-19.

Art. 22. Nos termos do artigo 21, o(a) servidor(a) ou estagiário(a) que não conseguir
atendimento médico deverá observar os seguintes procedimentos:

I. Servidor(a): deverá encaminhar documento que comprove o resultado positivo para
COVID-19, quando realizado por conta própria, para a DSQV/SUGEPE, pelo e-mail
dsqv.sugepe@ufabc.edu.br. Os testes realizados pelo Núcleo de Monitoramento e Testagem
não precisam ser encaminhados. Em seguida, registrar no SIGRH a ocorrência "Afastamento
Preventivo COVID 19", por 7 (sete) dias consecutivos, a contar do dia do resultado do teste
para COVID-19.

II. Estagiário(a): deverá encaminhar o documento que comprove o resultado positivo para
COVID-19, quando realizado por conta própria, para a Divisão de Concursos da SUGEPE, pelo
e-mail estagios.sugepe@ufabc.edu.br. Os testes realizados pelo Núcleo de Monitoramento e
Testagem não precisam ser encaminhados. Em seguida, registrar no SIGRH a ocorrência
"Afastamento Preventivo COVID 19", por 7 (sete) dias consecutivos, a contar do dia do
resultado do teste para COVID-19.

Art. 23. Após os 7 (sete) dias de afastamento preventivo, ao(a) servidor(a) ou estagiário(a) que
permanecer com sintomas, orienta-se procurar uma unidade de saúde ou atendimento médico.

Art. 24. Não haverá necessidade de realização de teste de COVID-19 para o retorno das 
atividades presenciais na UFABC.

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 19



Art. 25. Ao retornar às atividades presenciais na UFABC, o(a) servidor(a) ou estagiário(a)
deverá observar as orientações e normas de biossegurança descritas nesta Portaria.

Parágrafo Único: O(A) servidor(a) ou estagiário(a) que obtiver um novo resultado positivo do
teste de COVID-19 deverá observar os procedimentos dos artigos 19 a 24.

Seção VII

Das disposições finais

Art. 26. As orientações e diretrizes elencadas nesta portaria são de observância obrigatória
para servidores(as), estagiários(as) e colaboradores(as) terceirizados(as) da UFABC.

Art. 27. Casos omissos serão resolvidos pela Seção de Engenharia e Segurança do Trabalho
(SEST) e pela Divisão de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV) da Superintendência de Gestão
de Pessoas (SUGEPE).

Art. 28. Esta Portaria substitui e revoga a Portaria nº 2529, de 08 de junho de 2022 e entra em
vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 16:36)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2588 2022 PORTARIA 07/07/2022 bd9dccf1b3
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 841/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013471/2022-47Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 05 de julho de 2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o servidor HUGO DA SILVA CARLOS, SIAPE 1546707, para exercer o cargo de
direção de Coordenador do Sistema de Bibliotecas, código CD-3, a contar de 4 de julho de
2022.

(Assinado digitalmente em 05/07/2022 17:26)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 841 2022 PORTARIA DE PESSOAL 05/07/2022

68559a5453
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 842/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013505/2022-01Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 06 de julho de 2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Remover a pedido, na forma do Art. 36, inciso II, da Lei 8.112/90, a partir de 01/08/2022, o
servidor WELLINGTON TEIXEIRA GONÇALVES, matrícula SIAPE nº 1089479, ocupante do
cargo efetivo de Assistente em Administração, lotado na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários
e Políticas Afirmativas (PROAP) para a Assessoria de Relações Internacionais (ARI), sem
contrapartida. Protocolo: 23006.013088/2022-99.

(Assinado digitalmente em 06/07/2022 14:10)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 842 2022 PORTARIA DE PESSOAL 06/07/2022

635a366937
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 843/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013618/2022-07Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Dispensar o servidor FERNANDO COSTA MATTOS, SIAPE 1837751, do encargo de
Coordenador(a) da Editora da UFABC, a contar de 8 de julho de 2022.

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 13:52)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 843 2022 PORTARIA DE PESSOAL 07/07/2022

ac0d9b5972
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 844/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013619/2022-43Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o servidor PAULO SERGIO DA COSTA NEVES, SIAPE 1227719, para o encargo de
Coordenador da Editora da UFABC, a contar de 8 de julho de 2022.

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 13:52)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 844 2022 PORTARIA DE PESSOAL 07/07/2022

03c6a93719
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 845/2022 - REIT (11.01) 

 23006.013620/2022-78Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

, reconduzido porO REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
Decreto da Presidência da República de 24 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar a servidora VANIA FERREIRA NEVES, SIAPE 2168148, para o encargo de substituta
eventual do(a) Coordenador(a) do Sistema de Bibliotecas, código CD-3, durante os
afastamentos, impedimentos legais e regulamentares do(a) titular, a contar de 8 de julho de
2022.

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 16:34)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 845 2022 PORTARIA DE PESSOAL 07/07/2022

c9a065a4ca
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PRÓ-REITORIA 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

 
 

PORTARIA Nº 2582 / 2022 - PROPG (11.01.06) 
 
Nº do Protocolo: 23006.013477/2022-14

Santo André-SP, 05 de julho de 2022.

Re�fica o Inciso IX do Ar�go 8º da Portaria Nº 2249/2022,
publicada no Bole�m de serviço 1123, de 25 de fevereiro de
2022 - referente às a�vidades dos Laboratórios de Inovação
em 2022, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão da Inovação (PPG-INV).

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DA
INOVAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições
legais, considerando os afastamentos de discentes matriculados nas a�vidades, por resultado
POSITIVO para SARS-CoV-2,

RESOLVE:

Art. 1º Re�ficar o Inciso IX do Ar�go 8º da Portaria Nº 2249/2022, publicada no Bole�m de
serviço 1123, de 25 de fevereiro de 2022 - referente às a�vidades dos Laboratórios de
Inovação em 2022, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão da Inovação
(PPG-INV) - que passa a ter a seguinte redação:

IX - O evento deverá ocorrer de 29 a 31 de agosto de 2022, na modalidade remota.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole�m de Serviço da UFABC.
 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/07/2022 21:20 ) 
ROMULO GONCALVES LINS 

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE (Titular) 

PPGINV (11.01.06.34) 
Matrícula: 2269065 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 2582, ano:
2022, tipo: PORTARIA, data de emissão: 05/07/2022 e o código de verificação: cf0a7d9e52
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

EDITAL Nº 5/2022 - PROPG/CIM (11.01.06.53) 

 23006.013500/2022-71Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 06 de Julho de 2022

 (Assinado digitalmente em 06/07/2022 12:15 )
ITANA STIUBIENER

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CMCC (11.01.11)

Matrícula: 1545858

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 5 2022 EDITAL 06/07/2022 e8aaebbb69
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Av. dos Estados, 5001· Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 
cursos.uab@ufabc.edu.br 

 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

 

EDITAL UAB-UFABC 05/2022 

 

Institui Normas do Processo Seletivo para o curso de 
pós-graduação lato sensu - Especialização em Ciência 
e Tecnologia, referente ao ingresso para o terceiro 
quadrimestre de 2022. 
 

A Universidade Federal do ABC, em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil - 
UAB, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a seleção de candidatos(as) para ingresso em 2022 na pós-graduação lato sensu - 
Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade Educação a Distância, com início previsto 
para o mês de setembro de 2022 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de 
seleção. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção que será presidida pelo 
servidor docente Itana Stiubiener, sendo seus demais membros titulares os servidores docentes 
Ronei Miotto e Vani Xavier Oliveira Junior.  

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os(as) candidatos(as) deverão comprovar a conclusão 

de curso superior de Graduação reconhecido pelo MEC por meio da apresentação de Diploma 

de Graduação, nas áreas de conhecimento descritas no item 2 deste Edital.  

 

1.3 Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente Edital. 

 

1.4. São requisitos para a realização do curso: conhecimentos básicos de informática; dispor de 

acesso à internet e de conta de e-mail pessoal sem filtro “anti-spam” para o domínio do e-mail 

da UFABC (@ufabc.edu.br) desde o momento da inscrição no processo seletivo. 
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2. PÚBLICO ALVO 

2.1 Professores(as) em exercício com atuação docente em qualquer período dentro dos anos 

letivos 2002 a 2022, em qualquer disciplina ou área do conhecimento, no Ensino Fundamental, 

no Ensino Médio e/ou Ensino Técnico.  

 

2.2. Professores(as) com atuação docente em algum período dentro dos anos letivos 2002 a 

2022 e que atualmente trabalhem ou já tenham trabalhado em cargos ou comissões 

relacionadas à gestão escolar. 

 
3. DO CURSO E DAS VAGAS 
 

3.1. O Processo Seletivo para 2022 oferece 180 vagas para o curso de pós-graduação lato sensu 
Especialização em Ciência e Tecnologia, ofertado na Modalidade Educação a Distância.  
 
3.2. As vagas estão distribuídas igualmente para cada polo de apoio presencial do sistema UAB 
listado a seguir: 
 

3.2.1. Bertioga - SP (Polo UAB Bertioga), endereço: Avenida Tomé de Souza, Bairro do 
Indaiá, Bertioga-SP, CEP: 11250-000.  
 
3.2.2. São Paulo/SP - Interlagos (CEU Cidade Dutra), endereço: Avenida Interlagos, 7350, 
Térreo – SP, CEP: 04777-000 
 
3.2.3. São Paulo/SP - Parque Veredas (CEU Pq Veredas), endereço: Rua Daniel Muller, 
347, Parque Veredas – SP, CEP: 08141-290.  
 
3.2.4. São Paulo/SP - Pirajussara (CEU Campo Limpo), endereço: Av. Carlos Lacerda, 678, 
Pirajussara, São Paulo – SP, CEP: 05789-000. 
 
3.2.5. Serrana - SP - Polo UAB Serrana, endereço: Rua Santa Cruz, 1725, Jardim Cristina, 
Serrana – SP, CEP: 14150-000.  
 

3.3. As vagas serão distribuídas nas categorias: Ampla Concorrência e Política de Ações 
Afirmativas, nesta última são consideradas duas modalidades de vagas: 
 
I - vagas reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), optantes por esta 
modalidade, e;  
 
II - vagas reservadas para indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans 
(transexuais, transgêneros e travestis) e pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio, optantes 
por esta modalidade. 
 

3.3.1. Para a modalidade Ampla Concorrência foi reservada a quantidade de 101 vagas. 

3.3.2. Para a Política de Ação Afirmativa foi reservada a quantidade de 79 vagas.   
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3.4. Do total de vagas ofertadas, na modalidade política de ação afirmativa, 54 vagas foram 

destinadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), optantes por esta 

modalidade, e distribuídas igualmente entre os polos do curso.  

 

3.4.1. O(A) candidato(a) que desejar concorrer a essas vagas deve se autodeclarar negro, 

através de formulário próprio (ANEXO I), que deve ser digitalizado e anexado durante a 

inscrição.  

 

3.4.2. Candidaturas de pessoas negras terão sua autodeclaração confirmada pela Comissão de 

Seleção sendo amparada pela Comissão de Heteroidentificação da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), se necessário. 

 

3.5. Do total de vagas ofertadas, foi destinada 01 vaga por polo para cada modalidade de 

autodeclaração: indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans (transexuais, 

transgêneros e travestis) e pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio, optantes por esta 

modalidade. 

 

3.5.1. O(A) candidato(a) que desejar concorrer à vaga reservada para PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA (PcD) deverá anexar, além da autodeclaração (ANEXO I), um laudo médico legível, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), contendo o nome de médico 

especialista, sua assinatura e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), deve ser 

digitalizada e anexada durante a inscrição.  

 

3.5.1.1. Caso o(a) candidato(a) não apresente o laudo médico conforme as exigências descritas, 

perderá o direito à reserva de vagas, passando a disputar apenas as vagas da ampla 

concorrência. 

 

3.5.2. O(A) candidato(a) que desejar concorrer à vaga reservada para INDÍGENAS deverá 

preencher o formulário de autodeclaração constante no ANEXO I, indicando o grupo étnico do 

qual fazem parte, bem como apresentar documento que comprove a vinculação à etnia 

indicada a partir dos procedimentos de aferição de filiação definidos pelo próprio grupo (vídeos 

elaborados por lideranças, certidões de cartório ou emitidas pela FUNAI, como o Registro 

Administrativo de Nascimento de Indígena/RANI). O comprovante e a autodeclaração devem 

ser anexados em pdf durante a inscrição. 

 

3.5.3. O(A) candidato(a) que desejar concorrer à vaga reservada para QUILOMBOLAS deverá 

preencher o formulário constante no ANEXO I e apresentar declaração de pertencimento 

emitida por suas comunidades de origem a partir de seus próprios mecanismos de aferição 

étnicoracial (vídeos produzidos por lideranças, certidões de cartório, declaração assinada por 

lideranças ou emitidas pela Fundação Cultural Palmares. A declaração de pertencimento e a 

autodeclaração devem ser anexados em pdf durante a inscrição. 

 

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 31



Av. dos Estados, 5001· Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 
cursos.uab@ufabc.edu.br 

 

3.5.4. O(A) candidato(a) que desejar concorrer à vaga reservada para PESSOAS TRANS 

(transexual, transgênero e travesti) deverá preencher formulário (ANEXO I), que deve ser 

digitalizado e anexado durante a inscrição. 

 

3.5.5. O(A) candidato(a) que desejar concorrer à vaga reservada para PESSOAS REFUGIADAS OU 

SOLICITANDO REFÚGIO, conforme critérios definidos no artigo 3º da Resolução ConsUni/UFABC 

nº 182, de 19 de julho de 2017, deverá preencher formulário (ANEXO I), que deve ser 

digitalizado e anexado durante a inscrição e apresentar demais documentos comprobatórios, se 

necessário. 

 

3.6. Os(as) candidatos(as) que se autodeclararem pessoas pretas ou pardas, indígenas, 

quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) e 

pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio, serão avaliados(as) com os mesmos critérios 

dos(as) demais candidatos(as). 

 

3.7. As vagas destinadas nos itens 3.4 a 3.5 que não forem preenchidas serão alocadas para 

candidatos(as) classificados na lista de ampla concorrência.  

 

3.8. Caso o número de candidatos(as) considerados aprovados(as) em um determinado polo 

seja menor do que o número de vagas ofertadas para aquele polo, as vagas remanescentes 

poderão, a critério da coordenação do curso, ser ofertadas para candidatos(as) em lista de 

espera de outros polos constantes deste Edital.  

 

4. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. O calendário de inscrição, seleção e divulgação dos resultados consta no ANEXO II. 

 

4.2 Caso o candidato aprovado não encaminhe a documentação completa descrita no item 9 

deste edital, ou encaminhe a documentação fora no prazo determinado, de acordo com 

convocação do item 4, será considerado desistente da vaga e não serão aceitos documentos 

enviados posteriormente pelo candidato, sob hipótese alguma. 

 

4.3. Havendo vagas remanescentes após a matrícula da primeira chamada, poderão ser 

divulgadas novas listas. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO  

 

5.1. A inscrição do(a) candidato(a) no processo seletivo envolve a apresentação de toda a 

documentação citada nesta seção, digitalizada, e em formato PDF.   

 

5.1.1 A falta de qualquer um destes documentos, apresentação de documentos ilegíveis ou 

arquivos corrompidos, e do não atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento 

da inscrição.  
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5.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos nos itens Disposições Gerais e Calendário.  

 

5.3. Para se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar, no período 

indicado no item Calendário deste Edital o formulário eletrônico de inscrição do Curso, 

disponível no site: https://propg.ufabc.edu.br/processo-seletivo-lato-sensu/ responder ao 

questionário e anexar as cópias digitais dos seguintes documentos (obrigatoriamente em 

formato PDF): 

 

I – Informar a área de formação e a de atuação profissional, inserindo o comprovante que 

exerceu atividade profissional (docência ou gestão escolar) de acordo com os itens 2.1 a 2.2, e 

observando o disposto no item 6 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO deste Edital, ou, para casos de 

licença temporária no período, deverá encaminhar a documentação comprobatória;  

 

II – Informar o tempo de experiência docente, inserindo os documentos que comprovem, em 

anos completos, o tempo em que atua ou atuou nos sistemas de ensino, de acordo com o 

disposto no item 6 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, deste Edital; 

 

III – Informar o tempo de trabalho de gestão escolar, quando houver experiência, inserindo 

documentos que comprovem, em anos completos, o tempo em que atua ou atuou nos sistemas 

de ensino, de acordo com o disposto no item 6 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, deste Edital; 

 

IV – Documento de identidade – RG (frente e verso) para candidatos brasileiros (não serão 

aceitos outros documentos em substituição ao RG) ou Cópia do passaporte e visto de 

permanência para os candidatos estrangeiros.  

 

V – diploma de graduação de curso reconhecido pelo MEC (frente e verso), devidamente 

assinado pelo aluno ou o certificado de conclusão da graduação com data de colação de 

grau (como o certificado não substitui o diploma de graduação, este último deve ser 

apresentado antes da conclusão do curso de pós-graduação pelos candidatos aprovados).  

 

a) Atestado com previsão de sua conclusão até a data de matrícula no Curso, caso o(a) 

candidato(a) esteja em iminência de colar grau. 

 

b) Os diplomas de graduação obtidos em curso de graduação no exterior não necessitam 

ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o 

processo seletivo; 

 

VII – Documentos comprobatórios para candidatos inscritos na categoria Política de Ações 

Afirmativas e autodeclaração preenchida (ANEXO I), conforme item 3.  
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5.4. No ato da inscrição o candidato deverá optar por um único Polo de Apoio Presencial 

específico (item 3.2), onde realizará as atividades presenciais previstas no curso.  

 

5.5. Para fins de comprovação das informações apresentadas relacionadas ao item 6 - 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, o candidato deverá anexar documentos comprobatórios 

observando o disposto no ANEXO III deste Edital;  

 

5.6. Apenas serão aceitas as inscrições e somente será computado o tempo de experiência 

docente e/ou de gestão escolar de inscrições que contenham os documentos comprobatórios. 

 

5.7. O(a) candidato(a) poderá esclarecer as dúvidas referentes a sua inscrição por meio do 

email da Coordenação: cursos.uab@ufabc.edu.br  

 

5.8. O(a) candidato(a) é responsável pela veracidade e comprovação das informações contidas 

e dos documentos inseridos no sistema de inscrição.  

 

5.9. É de total responsabilidade do(a) candidato(a) o correto preenchimento das informações 

no sistema. Desse modo, a inscrição com documentos incompletos acarretará a desclassificação 

do candidato. 

 

5.10. Os documentos enviados eletronicamente para a inscrição no processo seletivo não serão 

reaproveitados para a matrícula. O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá providenciar a 

documentação exigida necessária para a matrícula. 

 

5.11. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por solicitação de inscrição, via Internet, 

não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a 

impressão de documentos. 

 

5.12. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e no projeto pedagógico do curso, das quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

 

5.13. Todas as informações e comunicações relativas a esse processo seletivo serão 

disponibilizadas na página do curso: 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=1970954&lc=pt_BR&nivel=L, na aba 

“notícias”. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. Para o efeito de classificação dos(as) inscritos(as) neste processo seletivo, serão 

contabilizados o tempo de experiência em docência (em anos trabalhados) ou o tempo de 
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experiência em atividade de gestão escolar (em anos trabalhados), sendo considerado somente 

o trabalho realizado em instituições de ensino descritas no ANEXO III. 

 

6.2. O total de pontos a ser atribuído a cada inscrito(a) será contabilizado conforme consta no 

ANEXO III.  

 

6.3. Em caso de igualdade de pontuação entre candidatos(as), o desempate na posição será 

realizado considerando a idade dos(as) envolvidos(as), tendo prioridade o(a) candidato(a) de 

maior idade (em anos, meses e dias).  

 

6.4. Os(as) candidatos(as) inscritos(as) que porventura obtiverem pontuação final igual a zero 

(“0”) serão desclassificados(as) do processo.  

 

7. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1. A classificação será feita com base na Pontuação Final individual dos(as) candidatos(as), em 

ordem decrescente, por polo de oferta.  

 

7.2. A lista de classificados(as) de acordo com o número de vagas,  

em cada polo, será divulgada na página do curso: 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=1970954&lc=pt_BR&nivel=L, na aba 

“notícias”. 

 

7.3. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento da publicação de 

todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo na página do curso: 

https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=1970954&lc=pt_BR&nivel=L, na aba 

“notícias”. 

 

7.4. Caberá recurso, em face dos resultados previstos neste Edital, pelas razões de legalidade e 

de mérito.  

 

7.5. Os recursos a que candidatos(as) têm direito deverão ser EXCLUSIVAMENTE encaminhados 
por meio de mensagem eletrônica para o e-mail. A mensagem deve ser encaminhada para o 
endereço eletrônico da Coordenação: cursos.uab@ufabc.edu.br, de forma fundamentada, com 
todos os anexos que o(a) candidato(a) julgar necessário, no período indicado no cronograma do 
processo seletivo - ANEXO II deste Edital. 
 

7.5.1. O assunto da mensagem deve ser: “Recurso - Nome completo do candidato”.  

 

7.5.2. Não há um modelo de texto para recursos previstos neste Edital, devendo o(a) próprio(a) 

candidato(a) redigir as suas alegações de forma clara e objetiva. 

 

7.6. As solicitações enviadas para canais diferentes dos indicados no item 7.5 deste Edital não 

serão apreciadas.  
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7.7. Os recursos interpostos por candidatos(as) serão analisados somente se estiverem em 

conformidade com os prazos e procedimentos previstos neste Edital.  

 

7.8. Não caberá novo recurso (segundo recurso) em face da decisão sobre o recurso.  

 

7.9. Os recursos previstos neste Edital não possuem caráter suspensivo. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO  

 

8.1. Será desclassificado(a) e automaticamente excluído do processo seletivo o(a) candidato(a) 

que:  

 

I. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 

Edital;  

 

II. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos; 

 

III. Ter pontuação final igual a zero (“0”) nos itens listados no item 6 - CRITÉRIOS DE 

CLASSIFICAÇÃO. 

 

9. DA MATRÍCULA NO CURSO  

 

9.1. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo deverão observar os 

procedimentos na página da Pós-graduação Especialização Lato Sensu: 

https://propg.ufabc.edu.br/matriculas-lato-sensu/ para efetuar a matrícula. 

 

9.2. Caberá exclusivamente ao(à) candidato(a) acompanhar os procedimentos e prazo para 

envio dos documentos digitalizados com a assinatura digital em todos eles. 

 

9.3. A ausência de um ou mais dos documentos obrigatórios solicitados para a matrícula, nas 

condições formais exigidas, acarretará no indeferimento da matrícula do(a) candidato(a) no 

curso.  

 

9.4. Os documentos enviados eletronicamente para a inscrição no processo seletivo não serão 

reaproveitados para a matrícula. Desse modo, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá 

providenciar a documentação necessária para a matrícula.  

 

9.5. A lista de documentos obrigatórios para a matrícula e a forma de envio estão disponíveis 

na página da Pós-graduação Especialização Lato Sensu: https://propg.ufabc.edu.br/matriculas-

lato-sensu/  
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9.6. Qualquer declaração incorreta ou conflitante aos comprovantes apresentados implicará na 

não aceitação da matrícula. 

 

9.7. Não será deferida a matrícula com documentação incompleta. 

 

9.8. O(a) candidato(a) que não enviar a documentação obrigatória, ao final de cada período de 

convocação para matrícula, será desclassificado(a) e sua vaga poderá ser preenchida pela 

próxima pessoa classificada na lista de espera. 

 

10. DAS AULAS  

 

10.1. O curso será ministrado à distância, com encontros presenciais programados conforme 

calendário preliminar do curso ou conforme sua última atualização. 

 

10.1.1. O acesso às aulas a distância será feito via Internet e o aluno será atendido por meio do 

ambiente de aprendizagem por professores(as) ou tutores(as) nos dias úteis.  

 

10.1.2. Os(as) alunos(as) deverão prever em média 2 horas de disponibilidade para acesso 

diário nos dias úteis, de segunda-feira a sábado, via Internet, para execução de atividades 

avaliativas virtuais.  

 

10.1.3. O cronograma preliminar para oferta das disciplinas do curso e os conteúdos principais 

a serem trabalhados em cada uma delas poderão ser verificados no projeto pedagógico do 

curso. 

 

11. DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO  

 

11.1. Para obtenção do Certificado de pós-graduação lato sensu “Ciência e Tecnologia” 

reconhecido pelo MEC, emitido pela Universidade Federal do ABC, o(a) aluno(a) matriculado(a) 

deverá integralizar totalmente o curso, conforme regras estabelecidas no projeto pedagógico e 

no regimento da Comissão de Especialização. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e 

Coordenação do Curso, podendo ser consultada a Comissão de Especialização da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação.  

 

12.2. Ao se inscreverem, os(as) candidatos(as) assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste 

Edital, o Regimento da Comissão de Especialização da Universidade Federal do ABC (disponíveis 

em: https://propg.ufabc.edu.br/legislacao-lato-sensu/) e o Projeto Pedagógico do Curso. 
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12.3. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o envio correto e completo dos 

documentos exigidos e o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a esse processo, pelo site do curso. 

 

12.4. A Coordenação do curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas 

dentro do prazo estipulado, exclusivamente através do sistema SIGAA, por motivos que não 

dependam da UFABC.  

 

12.5. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS podem ser esclarecidas ou solicitadas pelo e-mail: 

cursos.uab@ufabc.edu.br 

 

12.6. É fortemente recomendado que o(a) candidato(a) leia com atenção o Projeto Pedagógico 

do curso, que tem um caráter multi e interdisciplinar e que apresenta premissas e condições 

que serão utilizadas ao longo de todo o curso.  

 

12.7. A UFABC se reserva o direito de proceder à conferência das informações prestadas pelo(a) 

candidato(a).  

 

12.7.1. A constatação de falsidade das informações prestadas ou documentos enviados pelo/a 

candidato(a), acarretará em sua eliminação do Processo Seletivo, indeferimento ou 

cancelamento de matrícula, ou outros atos administrativos que se fizerem necessários, além de 

sujeitá-lo(a) às sanções legais cabíveis.  

 

12.7.2. A qualquer tempo, observada qualquer irregularidade na documentação apresentada 

pelo(a) candidato(a), bem como a ausência de documento obrigatório, a matrícula do/a 

aluno/a poderá ser cancelada, mesmo com o curso já em andamento.  

 

12.8. O desrespeito às normas que regem o Processo Seletivo implicará na desclassificação 

do(a) candidato(a) e nas sanções legais cabíveis. 

 

12.9. Toda menção a horário neste Edital e em outros documentos dele decorrentes terá como 

referência o horário de Brasília.  

 

12.10. O oferecimento deste curso está condicionado à liberação de verbas pela CAPES ou 

órgão governamental competente. A não liberação das verbas acarretará no adiamento do 

início das aulas ou no cancelamento do curso. O cancelamento do curso não implica em 

nenhuma responsabilidade futura da UFABC com as pessoas inscritas e aprovadas no processo 

seletivo.  
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12.11. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 Santo André, 06 julho de 2022. 

 

 

 

ITANA STIUBIENER 
Coordenadora do Curso 

UAB/UFABC  
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ANEXO I 

 

AUTODECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA CANDIDATOS(AS) QUE OPTAREM 

PELAS VAGAS DESCRITAS NOS ITENS 3.4 e 3.5. 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

portador do RG nº/órgão emissor_______________________________ e do 

CPF___________________________________,  estou ciente e concordo com as regras do 

Edital ____/_____ do Processo Seletivo para o curso de Especialização Lato Sensu em Ciência e 

Tecnologia,  da Universidade Federal do ABC, declarando-me 

_________________________________________________ e sendo socialmente 

reconhecido(a) como tal. 

 

Por esta razão, opto por concorrer às vagas disponibilizadas aos/às candidatos/as 

__________________________ (item _____ deste Edital). 

 

Nestes termos, solicito deferimento, 

 

____________________, _____/___________/2022. 

 

___________________________________________ 
(assinatura) 

 
 

 
 
Obs¹.: Caso opte por concorrer à vaga reservada para pessoa autodeclarada indígena, indique 
também o grupo étnico do qual faz parte. 
 
Obs².: Para candidatos que optarem pelas vagas descritas nos itens 3.4 e 3.5 deste Edital, 
anexar a esta autodeclaração a respectiva documentação complementar solicitada 
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ANEXO II – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Atividades/ Ações Datas importantes 

Período de inscrição 11/07/2022 até 14/08/2022 

Divulgação do Resultado Classificatório 
Final 

17/08/2022 

Prazo para Recurso do Resultado 
Classificatório Final 

18/08/2022 a 20/08/2022 

Divulgação do Resultado Final, após 
recursos  

23/08/2022 

Divulgação da primeira lista de chamada 
para matrícula 

no endereço:  
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/curs
o/portal.jsf?id=1970954&lc=pt_BR&nivel
=L, 23/08/2022, após às 17h 

Matrículas online – recebimento dos 
documentos digitais 

25/08/2022 até 27/08/2022 

Início do curso  19/09/2022  
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ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO CLASSIFICATÓRIA 

Item Atividade Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

1 Gestão escolar 

02 pontos para cada ano completo 
trabalhado, independentemente do 
número de estabelecimentos de ensino 
trabalhados em um mesmo ano. 

50 

2 
Trabalho como 
Docente 

04 pontos para cada ano completo 
trabalhado como docente, 
independentemente do número de 
turmas, do número de disciplinas, de 
turnos ou de estabelecimentos de 
ensino trabalhados em um mesmo ano. 

100 

 

I - Para a contagem dos pontos relacionados aos Itens 1 e 2 serão contabilizados os anos 

completos comprovados de experiência docente e/ou de gestão escolar em estabelecimentos 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos - EJA e/ou Ensino 

Técnico, da(o): 

 

 Rede pública municipal, estadual ou federal de ensino.  

 Sistema de ensino Centro Educacional Paula Souza e da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, bem como de outras instituições de ensino com 

caráter estatutário similar a destes estabelecimentos. 

 Sistema Social da Indústria (SESI), do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) ou de instituição de caráter estatutário similar a destes estabelecimentos.  

 

Não será contabilizado o tempo de experiência docente e/ou de gestão escolar em 

estabelecimentos da rede privada de ensino. 

 

II - Para fins de comprovação da experiência de trabalho relacionada aos pontos dos Itens 1 e 2, 

serão aceitos os seguintes documentos comprobatórios: 

 

a) Documento do Diretor da Escola que indique o período de atividade de gestão escolar 

e/ou indique as disciplinas lecionadas e seu período letivo; 

 

b) Documento da Secretaria de Ensino que indique o período de atividade de gestão 

escolar e/ou indique as disciplinas lecionadas e seu período letivo; 

 

c)  Comprovante de rendimentos mensais que indiquem o período de atividade de gestão 

escolar e/ou indiquem as disciplinas lecionadas e seu período letivo. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 
Bloco B · 4º andar · Fone: (11) 4996-0011 

gabinete.propg@ufabc.edu.br 

REFERENDA DAS DECISÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Período: 09 de junho a 07 de julho de 2022 

 
1. Homologação do resultado de defesa pública de dissertação e concessão do título de 

mestre. 

Curso Discente Data 

CHS 
Mel Bleil Gallo 

15/06/2022 

EPM 
Thamires Riter De Faria 

10/06/2022 

NCG 
Raissa Benocci Thibes 

24/06/2022 

CEM 
Fabio Okamoto 

02/06/2022 

CEM 
Walter Contabile De Amorim Martins 

10/06/2022 

ECO 
Allyson Rafael De Almeida Gois 

13/06/2022 

EPM 
Guilherme Ginjo 

10/06/2022 

EBM 
Leonardo Amaral Afonseca 

02/06/2022 

MEC 
Raphael Paulino Gonçalves 

24/06/2022 

EVD 
Ricardo Cezar Ramos Nicolau 

02/06/2022 

PGT 
Guilherme Filocomo 

02/06/2022 

 

2. Homologação do resultado de defesa pública de tese e concessão do título de doutor. 

Curso Discente Data 

BIS Juliana De Fatima Dos Santos Silva 02/06/2022 

BTC Thais Vieira De Souza 07/06/2022 

CHS Robson Silva Santos 03/06/2022 

CHS Volney Aparecido De Gouveia 10/06/2022 
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CTQ Patricia Cristina Costa Ladeira 10/06/2022 

CTQ Paulo Roberto Ferreira De Brito 22/06/2022 

ENE Andressa Lodi De Brito 15/06/2022 

FIS Monã Hegel Benetti 10/06/2022 

MAT Tiago Henrique Dos Reis 10/06/2022 

NMA Anderson Felix Manoel 20/06/2022 

 
 

3. Homologação do credenciamento de disciplinas do PPG em Engenharia Mecânica. 
 

Código Disciplina TPI Horas 

MEC 218 Cogeração E Análise Exergética 4-0-8 144 h 

MEC - 219 Modelagem em Escoamentos Turbulentos 4-0-8 144 h 

 
4. Homologação do resultado da eleição da Coordenação do PPG em Matemática. Vigência: de 

01/08/22 a 31/07/24. Vigência para Representantes Discentes: 01/08/22 a 31/07/23. 

 
Nome Função 

Renato Mendes Coutinho Coordenador 

Luis Enrique Ramirez Vice-Coordenador 

Francisco José Gozzi Representante Docente Titular 1 

Ícaro Gonçalves Representante Docente Suplente 1 

Dahisy Valadão de Souza Lima Representante Docente Titular 2 

Rafael Santos de Oliveira Alves Representante Docente Suplente 2 

Cristian Favio Coletti Representante Docente Titular 3 

Igor Ambo Ferra Representante Docente Suplente 3 

Aline Jaqueline de Oliveira Andrade Representante Discente Titular  

Deborah Gonçalves Fabri Representante Discente Suplente  
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5. Homologação do resultado da eleição de Representantes Discentes do PPG em Relações 
Internacionais. Vigência: até 09/12/22.  

 

Nome Função 

Tatiane Anju Watanabe Titular 

Erika Gislene Da Silva Suplente 

 
 
6. Homologação da concessão de bolsa de estudos da UFABC. 

Curso Discente Nível Homologação Vigência 

CTQ João Pedro Portilho Encide Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/24 

ECO Lucas Vinicius Guedes De Souza Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
fev/23 

EEL Aron Belizario Yana Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/24 

EEL Rafael Antonio Moreno López Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
set/22 

ENE Yanick Rodolfo Gomes Doutorado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/26 

ENE Guilherme Geremias Prata Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
fev/24 

ENS Valeria Cristina Da Silva Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/24 

MAT Denilson Tenório Dos Santos Júnior Doutorado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/26 

PGT Marjorie Prado Junqueira De Faria Doutorado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/26 

PGT Breno William Nascimento Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/24 

PGT Julia Do Nascimento De Sá Mestrado 07 de julho de 2022 
jun/22 a 
mai/24 
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Fundação Universidade Federal do ABC 
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Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/0087 

 

DELIBERAÇÕES DAS COORDENAÇÕES 
Boletim de Serviço nº 1158 de 08/07/2022 

 
 

1) Reconhecimento de créditos por ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

PPG Discente - R.A. Créditos Nível 
ENS Ezequiel Marcos de Carvalho – 21201910070 14 Mestrado 

 

Legendas:  

B.S. = Boletim de Serviço da UFABC. 

OF. = Ofício 

PROT. = Protocolo 

R.A. = Registro Acadêmico de DISCENTES. 

SIAPE = Registro Funcional de SERVIDORES. 

PPG = Programa de Pós-Graduação em: 

BIS Biossistemas 
BTC Biotecnociência 

CCM Ciência da Computação 
CEM Ciência e Engenharia de Materiais 

CHS Ciências Humanas e Sociais 
CTA Ciência e Tecnologia Ambiental 
CTQ Ciência e Tecnologia/Química 

DAI  Doutorado Acadêmico Industrial 
EBM Engenharia Biomédica 
ECO Economia 

EEL Engenharia Elétrica 
ENE Energia 

ENS  Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática 
EPM Economia Política Mundial 
EPR Engenharia de Produção 

EVD Evolução e Diversidade 
FIL Filosofia 

FIS Física 
INF Engenharia da Informação 
INV Engenharia da Inovação 

MAT Matemática 
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MEC Engenharia Mecânica 
MNPEF Mestrado Nacional em Ensino de Física 

NCG Neurociências e Cognição 
NMA Nanociências e Materiais Avançados 
PGT Planejamento e Gestão do Território, 

PPU Políticas Públicas 
PRI Programa de Relações Internacionais 

PROF-FILO Mestrado Nacional em Filosofia 

PROFMAT Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA DE PESSOAL Nº 840/2022 - SUGEPE (11.01.28) 

 23006.013437/2022-72Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 05 de julho de 2022.

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE
, designado pelaPESSOAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Portaria de Pessoal da Reitoria nº 733, de 04/10/2021, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) nº 189, de 05/10/2021, 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 MARIA DO CARMO CARDOSO
KERSNOWSKY pelo período de 11/07/2022 a 19/08/2022, nos termos do Art., SIAPE 1891158, 
87 da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 9.991/19.

(Assinado digitalmente em 05/07/2022 13:39)
FABIO SENIGALIA

SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)

SUGEPE (11.01.28)

Matrícula: 2932735

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 840 2022 PORTARIA DE PESSOAL 05/07/2022

a69dfab1b5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

EDITAL Nº 46/2022 - SUGEPE (11.01.28) 

 23006.013545/2022-45Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 06 de Julho de 2022

 (Assinado digitalmente em 06/07/2022 17:26 )
FABIO SENIGALIA

SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)

SUGEPE (11.01.28)

Matrícula: 2932735

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 46 2022 EDITAL 06/07/2022 7c6d07d66f
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Av. dos Estados, 5001 - Bangú - Santo André - SP · CEP 09210-580 
Bloco A - Torre 1 - 2º andar - Fone: (11) 3356-7556 

estagios.sugepe@ufabc.edu.br 

 

Abertura de processo seletivo para Estágio 
não remunerado de Nível Superior na 
Universidade Federal do ABC 

 

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria de Pessoal da Reitoria nº 
733, de 04/10/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 189, de 05/10/2021, no uso 
das competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 874, de 17/08/2020, publicada no 
DOU nº 158 de 18/08/2020, torna público o Edital de abertura de inscrições destinado a 
selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo nos termos da base legal indicada, para 
realização de estágio não remunerado 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 11 de 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 o 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 não remunerado objeto desta seleção poderá ser validado como obrigatório, ou 
seja, aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de diploma, conforme §1º do art. 2º da IN nº 213, de 17 de dezembro de 
2019. 

1.4. As inscrições serão realizadas no período de 12 a 25 de julho de 2022, exclusivamente via 
internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.  

 

2.  DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA 

2.1 O Processo Seletivo (NUP 23006.013367/2022-52) tem objetivo de selecionar 03 (três) 
estudantes de nível superior para realização de estágio não remunerado na UFABC, conforme 
distribuição de vagas constante no Anexo I. 

2.1.1. O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo II. 

2.1.2. A duração inicial do estágio será de 6 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação 
conforme item 8.3.1. 

2.2.  Durante a realização do estágio não remunerado na UFABC, o estudante será incluído em 
uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais e, caso seja vinculado à outra Instituição de 
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Ensino, passará a ter acesso a recursos institucionais próprios da comunidade acadêmica da 
UFABC, tais como empréstimo de material da biblioteca e transporte interunidades (fretado). 

2.3.  A cada 06 (seis) meses de estágio, o estagiário terá direito a 15 dias de recesso (férias). 

2.4.  O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação ou auxílio-
saúde conforme disposto na legislação vigente. 

2.5.  Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve: 

I - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido, 
conforme Anexo I; 

II - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio, 
conforme item 2.1.2; 

III - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário 
escolar, Anexos I e II; 

IV - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e 

V – Cumprir outros eventuais requisitos específicos da oportunidade, conforme Anexo III. 

2.6. Do total de vagas inicial e que vierem a ser disponibilizadas no edital, serão reservadas 
vagas para estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 
e 4.8. 

2.6.1. A distribuição das vagas reservadas do total de vagas inicial, se houver, será definida em 
sorteio público, transmitido ao vivo em endereço eletrônico divulgado com pelo menos 24 
horas de antecedência no site https://ufabc.net.br/estagiosinscabertas 

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. 

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 – Para candidatos a todas as oportunidades de estágio: 

a) Autodeclaração de dados acadêmicos, conforme modelo do Anexo V; 

b) Comprovante de beneficiário do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de 
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil para fins do disposto no inciso II do item 
5.5, se for o caso. 

II – Para candidatos a oportunidades de estágio cuja Etapa I de avaliação consista em análise de 
histórico acadêmico, conforme item 5.2: 

a) Histórico escolar do curso superior a que está vinculado. 

III – Para candidatos a oportunidades de estágio cuja Etapa I de avaliação consista em análise 
curricular, conforme item 5.2: 

a) Curriculum vitae ou lattes; 
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b) Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo III, tais 
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros. 

3.2.1. Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem 
(jpg ou png) ou de documento de texto (doc, docx, pdf ou odt), 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). 

3.2.5. 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. 

3.3. 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 dos candidatos que: 

I – Não estiverem em conformidade com o item 3.2, devidamente acompanhada da 
documentação aplicável; 

II – Não apresentem vínculo com curso elegível para a oportunidade, conforme Anexo I; 

III – Não apresentem prazo remanescente de curso compatível com o cumprimento período 
de estágio, conforme Item 2.5, inciso III; 

IV – Não satisfaçam objetivamente quaisquer dos demais requisitos previstos no item 2.5. 

V – Tenham prestado informações comprovadamente falsas, sem prejuízo de outras 
implicações éticas ou legais ao candidato. 

3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para uma mesma oportunidade de estágio, 
será considerada aquela mais recente, desprezando-se a(s) anterior (es). 

3.6. 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 reservada para estudantes negros, considerados aqueles que se declararem pretos ou 
pardos de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, a fração de 30% (trinta por cento) das vagas 
originais e das que vierem a ser aproveitadas nos termos do item 8.2.1. 
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4.1.1. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número total de vagas oferecidas no 
processo seletivo for igual ou superior a 2 (duas). 

4.1.2. 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 
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. 

4.2.1. O procedimento de heteroidentificação poderá ser dispensado, considerando o disposto 
no item 4.6.1, caso o estudante autodeclarado preto ou pardo seja o único aprovado para a 
oportunidade de estágio ou caso tenha sido classificado em posição na lista geral cuja ordem de 
convocação não seja afetada por eventual confirmação de sua autodeclaração. 

4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de 
Heteroidentificação instituída pela Portaria Sugepe n.º 339, de 25 de abril de 2019, que utilizará 
o registro em vídeo da Etapa II, quando houver, para confirmação da autodeclaração do 
estudante, mediante aferição exclusiva por critério fenotípico, com composição mínima de 05 
(cinco) membros e quórum de maioria simples. 

4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, convocar o procedimento de 
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência síncrona com o 
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro 
audiovisual da sessão. 

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 audiovisual da sessão. 

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 videoconferência síncrona 
com o estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e 
registro audiovisual da sessão. 

4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo os estudantes autodeclarados negros que: 

I - Tiverem a autodeclaração constatada falsa em procedimento administrativo da comissão de 
heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 2014. 

II - Não comparecerem ao procedimento de heteroidentificação. 

III - Recusarem-se ao registro audiovisual do procedimento de heteroidentificação. 
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4.6.1. O estudante cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de 
heteroidentificação será excluído da lista de candidatos negros, permanecendo na lista de 
candidatos de ampla concorrência da opção de estágio. 

4.6.2. A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados. 

4.7. O estudante que não se declarar negro no ato da inscrição não poderá alegar a referida 
condição em seu benefício e não poderá impetrar recurso em favor de sua condição. 

4.8. Será reservada a estudantes com deficiência, de acordo com a Lei 11.788/2008, a fração de 
10% (dez por cento) das vagas originais e das que vierem a ser aproveitadas nos termos do item 
8.2.1. 

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. 

4.9. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no Decreto nº 8.368, de 02 de 
dezembro de 2014 e na Lei  n.º 14.126, de 22 de março de 2021. 

4.10. 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. 

4.10.1. 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. 

4.10.2. Os comprovantes médicos que atestem deficiência auditiva ou visual deverão ser 
acompanhados dos resultados dos exames que os subsidiaram, sob pena de desconsideração. 

4.11. 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. 

4.12. 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 4.10 e 4.11, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos 
do item 4.9. 

4.13.1. A Equipe Multiprofissional da UFABC poderá, a seu critério, solicitar informações 
adicionais necessárias à devida avaliação biopsicossocial, por meio de documentação 
complementar, agendamento de entrevista ou de perícia médica presencial. 
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4.13.2. A deliberação da Equipe Multiprofissional da UFABC terá caráter terminativo. 

4.14. O estudante, cujo requerimento nos termos do item 4.10 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 à ampla 
concorrência, observada a ordem classificatória, se: 

I - Não houver inscrição de estudante negro ou com deficiência; 

II - Não houver estudante negro ou com deficiência aprovado; ou 

III - Nenhum dos estudantes negros ou com deficiência aprovados 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 indicados pela Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 
01 (um) suplente. 

5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas: 

Cód. Op. Etapa I Etapa II 

E1 Análise de Histórico Acadêmico Não haverá 

E2 Análise de Histórico Acadêmico Entrevista 

5.2.1. A Etapa I terá caráter classificatório e eliminatório e será balizada pelos critérios 
constantes no Anexo III.  

5.2.1.1. A análise curricular consistirá na pontuação dos itens comprovados do currículo de 
cada candidato, até os limites constantes no Anexo III. 

5.2.1.2. Cada item apresentado na análise curricular será pontuado uma única vez, ainda que se 
enquadre em mais de uma hipótese pontuável. 

5.2.1.3. As unidades curriculares obrigatórias de curso formal não poderão ser pontuadas como 
cursos livres isolados na análise curricular. 

5.2.1.4. O número de classificados na Etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis) candidatos por 
vaga ofertada para a oportunidade de estágio. 

5.2.1.5. Todos os estudantes empatados dentro do limite de classificados na etapa I serão 
promovidos à próxima etapa. 

5.2.2. A Entrevista, quando houver, consistirá em aferir: 

I - Pontualidade e apresentação; 

II - Linguagem e postura; 

III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e 

IV - Conhecimentos gerais e específicos. 
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5.2.2.1. Cada Entrevista terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos 
para o início em relação ao horário agendado. 

5.2.2.2. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, 
será debitado da duração máxima da etapa II. 

5.2.2.3. As entrevistas poderão ser realizadas presencialmente nas dependências da UFABC ou 
telepresencialmente, conforme dispuser a convocação. 

5.2.2.4. As entrevistas realizadas telepresencialmente terão registro audiovisual, cujo uso ficará 
restrito a utilização no procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, 
denúncias ou questionamentos judiciais. 

5.2.2.5. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a Entrevista, exibindo 
documento oficial de identidade. 

5.2.2.6. O período perdido por eventual interrupção de conexão por parte do candidato em 
entrevista telepresencial não será reposto. 

5.2.2.7. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas 
decimais, para cada candidato na Entrevista. 

5.2.2.8. A nota da Entrevista corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 
2 (duas) casas decimais. 

5.3. A nota final do candidato a oportunidade com duas etapas será obtida pela média simples 
das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo, arredondada em até 2 (duas) casas 
decimais da seguinte forma: 

I – Caso o algarismo da terceira casa decimal corresponda a número inferior a 5 (cinco), 
permanece inalterado o número da segunda casa decimal e retiram-se os posteriores; 

II - Caso o algarismo da terceira casa decimal corresponda a número igual ou superior a 5 
(cinco), soma-se uma unidade ao algarismo da segunda casa decimal e retiram-se os 
posteriores. 

5.3.1. A nota da Etapa I será convertida numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) quando tiver 
consistido em análise de histórico sobre coeficiente de variação diferente dessa. 

5.4. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se: 

I – Não atingir as notas mínimas de aprovação eventualmente estabelecidas no Anexo III; ou 

II – Quando houver prova síncrona, não comparecer no horário agendado, não comprovar 
identidade, agir com descortesia ou recusar-se à filmagem, se solicitado. 

5.5. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que: 

I - Obtiverem melhor pontuação na Etapa I; 

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. 
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5.5.1. Caso o empate persista, a ordem de classificação dos candidatos empatados será definida 
em 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 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 
remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como 
spam pelo serviço de e-mail. 
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7.2.  Será eliminado da lista de classificados o estudante que: 

I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis; 

II – Não satisfaça qualquer requisito estabelecido no item 2.5; 

III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; 

IV - Não inicie o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso 
fortuito, de força maior ou numa das hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020; 
ou  

V – 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 descrito no Anexo II. 

8.4.1. A supervisão do estágio poderá ser transferida a outro servidor da Unidade 
Administrativa com formação ou experiência compatível com a área de conhecimento 
desenvolvida no curso, mediante aditamento no TCE caso incida sobre estágio já iniciado. 

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 
https://ufabc.net.br/estagiosinscabertas. 
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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. 

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. 

 
 
 
 

FABIO SENIGALIA 
 Substituto eventual do Superintendente de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I – CÓDIGOS DE OPORTUNIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

Cód. 
Op. 

Cursos elegíveis 
Vagas de 

Ampla 
Concorrência 

Vagas 
reservadas a 
estudantes 

Negros 

Vagas 
reservadas a 
estudantes 

PCD 

Vagas totais 
Unidade Administrativa 

/ Campus 
Carga horária 

E1 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 

(Bach.) 
* * * 1 

CECS / Divisão 
Acadêmica (Santo 

André) 

20h semanais, das 18h 
às 22h, de seg. à sex. 

E2 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 

(Bach.) 
* * * 2 

PROGRAD / 
Laboratórios Didáticos 
Secos – Bloco A (Santo 

André) 

30h semanais, das 16h 
às 22h, de seg. à sex. 

TOTAL * * * 3   

* Vide item 2.6.1 
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ANEXO II – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES 

Cód. 
Op. 

Plano de Atividades Aprendizado esperado Supervisor (cargo/ formação) 

E1 

Dar suporte aos professores que utilizam o 
laboratório. Auxiliar nos experimentos quando 
solicitado, fazendo anotações, tirando fotos, 
acompanhando e monitorando os 
procedimentos, quando necessário. Manter o 
laboratório em ordem. Auxiliar na organização 
do laboratório e com atividades de manutenção 
dos utensílios e equipamentos do laboratório. 
Auxiliar com procedimentos operacionais 
técnicos padrão. Isso inclui procedimentos de 
instrumentação e calibração dos equipamentos 
do laboratório, quando necessário. Auxiliar nas 
análises de amostras e resultados de 
experimentos relacionados à pesquisa de 
hidrogéis biodegradáveis a base de amido. 
Necessário conhecimento de informática (excel) 
para apoiar na consolidação dos dados 
experimentais. (Auxiliar na limpeza do 
laboratório (vidrarias e outros equipamentos) e 
no controle dos materiais do laboratório). 

Aprenderá mais sobre a rotina de um 
laboratório e as atividades e procedimentos 
necessários para se manter tal ambiente 
organizado e em ordem. Aprenderá o 
funcionamento (e procedimentos de 
manutenção e calibragem) de uma série 
equipamentos do laboratório, desde aqueles 
focados na promoção de reações químicas à 
aqueles focados na caracterização dos 
materiais. Aprenderá mais sobre a importância 
do método científico para uma análise de dados 
de resultados experimentais e estudo de 
amostras obtidas experimentalmente. 
Aprenderá procedimentos operacionais técnicos 
padrão para manutenção de equipamentos. 

Professor do magistério superior / 
doutorado 

E2 

Acompanhar aulas no modo observação, operar 
equipamentos do laboratório de Materiais (ex. 
Metalografia), realizar análises microscópicas, 
operar equipamento de extrusão de polímeros, 
operação básica em equipamentos de ensaios 
térmicos (DSG, TG, TGA). 

Experiência na área de Materiais em assuntos 
relacionados ao curso. 

Técnico de Laboratório - Área: 
Materiais - Polímeros / Tecnólogo 

na área civil pela Fatec-SP, 
formação técnica na área mecânica 

e de polímeros, experiência 
profissional de mais de 20 anos e 
11 anos em laboratório na área 

acadêmica 
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ANEXO III – BAREMA DA ETAPA I 

 
 

ANALISE DE HISTÓRICO ACADÊMICO 

Oportunidade Requisitos de participação Critérios de Classificação 

E1 
Coeficiente de Progressão maior ou 
igual a 0,6 

Coeficiente de Rendimento 

E2 
Alunos do curso de engenharia de 
materiais  (5ºano) 

Coeficiente de Rendimento 
(mesmo cálculo será aplicado para 
históricos de candidatos de outras 
IES) 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Fase do Processo Prazo Forma/local 

Fase I – Período de 
Inscrições Conforme item 1.4 

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

Fase II - Publicação da 
Portaria de designação da(s) 
Comissão (ões) de Seleção 

Até 15 dias após o término 
da Fase I 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase III - Divulgação do 
resultado da Etapa I de 
avaliação 

Até 20 dias após a Fase II 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase IV - Submissão de 
recursos contra resultado 
da Etapa I de avaliação 

1 dia útil após a publicação 
da Fase III 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 

Fase V – Resposta ao(s) 
recurso(s) interposto(s) na 
Fase IV e Convocação para 
realização das provas da 
Etapa II 

Até 14 dias úteis após o 
prazo da Fase IV 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VI – realização da 
Etapa II Até 10 dias a partir da Fase 

V 

Conforme convocação 
publicada em 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VII – Publicação do 
resultado preliminar do 
Processo Seletivo 

Até 15 dias após o término 
da fase VI 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VIII - Submissão de 
Pedido de Recurso contra 
resultado da fase VI 

1 dia útil após Fase VII 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 

Fase IX - Divulgação da 
conclusão da análise do 
recurso contra o Resultado 
Preliminar 

Até 4 dias úteis a partir da 
fase VIII 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Fase do Processo Prazo Forma/local 

Fase X - Realização da 
avaliação por equipe 
multiprofissional para 
candidato com deficiência 
e/ou sessão de 
heteroidentificação para 
candidatos autodeclarados 
negros 

Até 30 dias da Fase IX 
conforme convocação em 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase XI - Pedido de 
reconsideração da comissão 
de heteroidentificação 

Até 03 dias da realização da 
sessão de 
heteroidentificação para 
candidatos autodeclarados 
negros 

E-mail 
estagios.sugepe@ufabc.edu
.br 

 

Fase XII - Resposta de 
pedido de reconsideração 
da comissão de 
heteroidentificação 

Até 15 dias da Fase XI 
E-mail 
estagios.sugepe@ufabc.edu
.br 

Fase XIII - Homologação do 
Resultado Final Até 15 dias da Fase XII 

Boletim de Serviço e  

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

 
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

ANEXO V - AUTODECLARAÇÃO DE DADOS ACADÊMICOS 

(preencha e junte à documentação da inscrição; não é necessário imprimir ou assinar)  

CPF:       
Nome do 

candidato(a): 
      

Nome do curso:       

Modalidade do curso (selecione modalidade do curso) 

Nome da instituição de Ensino:       

Endereço(s) das atividades 

curriculares presenciais: 
      

Telefone do setor de 

estágios da Instituição de 

Ensino: 

      

E-mail do setor de 

estágios da Instituição de 

Ensino: 

      

Número de matrícula:       Ano/Semestre atual:       

Mês / Ano de início do 

curso: 
      

Mês / Ano do término 

previsto do curso: 
      

Dias de aulas 

(presenciais ou síncronas): 
 seg   ter  qua  qui  sex  sáb  dom 

Horário de início de aulas:                                           

Horário de término de aulas:                                           

Horário de início do 2º turno de 

aulas (se houver) 
                                          

Horário de término do 2º turno 

de aulas (se houver) 
                                          

Declaro-me beneficiário do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil para fins 
de aplicação do critério de desempate previsto no item 5.6, II: 
(obrigatório juntar comprovante na documentação, conf. item 3.2, IV) 

(indique sua condição) 

Observações (para esclarecimentos adicionais, como p.ex. informar se aulas remotas são exclusivamente 

assíncronas):       

O candidato inscrito no Processo Seletivo compromete-se com a veracidade das informações 

declaradas, sob pena de desclassificação em caso de falsidade constatada, nos termos do edital, sem 

prejuízo das sanções ético-disciplinares cabíveis. 
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Abertura de processo seletivo para Estágio 
não remunerado de educação profissional  
na Universidade Federal do ABC 

 

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria de Pessoal da Reitoria nº 
733, de 04/10/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 189, de 05/10/2021, no uso 
das competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 874, de 17/08/2020, publicada no 
DOU nº 158 de 18/08/2020, torna público o Edital de abertura de inscrições destinado a 
selecionar candidatos, por meio de Processo Seletivo nos termos da base legal indicada, para 
realização de estágio não remunerado 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 o 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 não remunerado objeto desta seleção poderá ser validado como obrigatório, ou 
seja, aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de diploma, conforme §1º do art. 2º da IN nº 213, de 17 de dezembro de 
2019. 

1.4. As inscrições serão realizadas no período de 08 a 14 de julho de 2022, exclusivamente via 
internet, pelo endereço http://sig.ufabc.edu.br/sigrh/public.  

 

2.  DAS CARACTERÍSTICAS DA VAGA 

2.1 O Processo Seletivo (NUP 23006.013370/2022-76) tem objetivo de selecionar 01 (um) 
estudante de educação profissional para realização de estágio não remunerado na UFABC, 
conforme distribuição de vagas constante no Anexo I. 

2.1.1. O plano de atividades do estágio e qualificação do supervisor constam no Anexo II. 

2.1.2. A duração inicial do estágio será de 2 (dois) meses, com possibilidade de prorrogação 
conforme item 8.3.1. 

2.2.  Durante a realização do estágio não remunerado na UFABC, o estudante será incluído em 
uma Apólice de Seguro contra Acidentes Pessoais e, caso seja vinculado a outra Instituição de 
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Ensino, passará a ter acesso a recursos institucionais próprios da comunidade acadêmica da 
UFABC, tais como empréstimo de material da biblioteca e transporte interunidades (fretado). 

2.3.  A cada 06 (seis) meses de estágio, o estagiário terá direito a 15 dias de recesso (férias). 

2.4.  O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação ou auxílio-
saúde conforme disposto na legislação vigente. 

2.5.  Para a realização do estágio objeto desta seleção, o estudante deve: 

I - Ter matrícula e frequência regular em um dos cursos elegíveis para o estágio pretendido, 
conforme Anexo I; 

II - Ter previsão de conclusão do curso igual ou posterior ao término da duração do estágio, 
conforme item 2.1.2; 

III - Ter disponibilidade de horário para cumprir o plano de atividades sem prejuízo do horário 
escolar, Anexos I e II; 

IV - Não estar cumprindo nenhuma penalidade oriunda de processo ético/disciplinar; e 

V – Cumprir outros eventuais requisitos específicos da oportunidade, conforme Anexo III. 

2.6. Do total de vagas inicial e que vierem a ser disponibilizadas no edital, serão reservadas 
vagas para estudantes negros e estudantes com deficiência na proporção disposta nos itens 4.1 
e 4.8. 

2.6.1. A distribuição das vagas reservadas do total de vagas inicial, se houver, será definida em 
sorteio público, transmitido ao vivo em endereço eletrônico divulgado com pelo menos 24 
horas de antecedência no site https://ufabc.net.br/estagiosinscabertas.  

 

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. 

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 – Para candidatos a todas as oportunidades de estágio: 

a) Autodeclaração de dados acadêmicos, conforme modelo do Anexo V; 

b) Comprovante de beneficiário do Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de 
Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil para fins do disposto no inciso II do item 
5.5, se for o caso. 

II – Para candidatos a oportunidades de estágio cuja Etapa I de avaliação consista em análise de 
histórico acadêmico, conforme item 5.2: 

a) Histórico escolar do curso superior a que está vinculado. 

III – Para candidatos a oportunidades de estágio cuja Etapa I de avaliação consista em análise 
curricular, conforme item 5.2: 
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a) Curriculum vitae ou lattes; 

b) Comprovantes dos itens relacionados no currículo para pontuação conforme Anexo III, tais 
como certificados, declarações, contratos, portfólios entre outros. 

3.2.1. Os documentos deverão estar legíveis e identificados, em formato comum de imagem 
(jpg ou png) ou de documento de texto (doc, docx, pdf ou odt), 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). 

3.2.5. 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. 

3.3. 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 dos candidatos que: 

I – Não estiverem em conformidade com o item 3.2, devidamente acompanhada da 
documentação aplicável; 

II – Não apresentem vínculo com curso elegível para a oportunidade, conforme Anexo I; 

III – Não apresentem prazo remanescente de curso compatível com o cumprimento período 
de estágio, conforme Item 2.5, inciso III; 

IV – Não satisfaçam objetivamente quaisquer dos demais requisitos previstos no item 2.5. 

V – Tenham prestado informações comprovadamente falsas, sem prejuízo de outras 
implicações éticas ou legais ao candidato. 

3.5. Caso seja constatada inscrição em duplicidade para uma mesma oportunidade de estágio, 
será considerada aquela mais recente, desprezando-se a(s) anterior (es). 

3.6. 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 reservada para estudantes negros, considerados aqueles que se declararem pretos ou 
pardos de acordo com o Decreto n.º 9.427/2018, a fração de 30% (trinta por cento) das vagas 
originais e das que vierem a ser aproveitadas nos termos do item 8.2.1. 

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 71



 

4 
Av. dos Estados, 5001 - Bangú - Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A - Torre 1 - 2º andar - Fone: (11) 3356-7556 
estagios.sugepe@ufabc.edu.br 

4.1.1. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número total de vagas oferecidas no 
processo seletivo for igual ou superior a 2 (duas). 

4.1.2. 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 
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. 

4.2.1. O procedimento de heteroidentificação poderá ser dispensado, considerando o disposto 
no item 4.6.1, caso o estudante autodeclarado preto ou pardo seja o único aprovado para a 
oportunidade de estágio ou caso tenha sido classificado em posição na lista geral cuja ordem de 
convocação não seja afetada por eventual confirmação de sua autodeclaração. 

4.3. O procedimento de heteroidentificação será realizado pela Comissão de 
Heteroidentificação instituída pela Portaria Sugepe n.º 339, de 25 de abril de 2019, que utilizará 
o registro em vídeo da Etapa II, quando houver, para confirmação da autodeclaração do 
estudante, mediante aferição exclusiva por critério fenotípico, com composição mínima de 05 
(cinco) membros e quórum de maioria simples. 

4.3.1. A comissão poderá alternativamente, a seu critério, convocar o procedimento de 
heteroidentificação de forma presencial ou telepresencial, em conferência síncrona com o 
estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e registro 
audiovisual da sessão. 

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 audiovisual da sessão. 

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 videoconferência síncrona 
com o estudante, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação disponíveis e 
registro audiovisual da sessão. 

4.6. Serão eliminados do Processo Seletivo os estudantes autodeclarados negros que: 

I - Tiverem a autodeclaração constatada falsa em procedimento administrativo da comissão de 
heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 2014. 

II - Não comparecerem ao procedimento de heteroidentificação. 

III - Recusarem-se ao registro audiovisual do procedimento de heteroidentificação. 
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4.6.1. O estudante cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de 
heteroidentificação será excluído da lista de candidatos negros, permanecendo na lista de 
candidatos de ampla concorrência da opção de estágio. 

4.6.2. A eliminação não enseja convocação suplementar de estudantes negros não habilitados. 

4.7. O estudante que não se declarar negro no ato da inscrição não poderá alegar a referida 
condição em seu benefício e não poderá impetrar recurso em favor de sua condição. 

4.8. Será reservada a estudantes com deficiência, de acordo com a Lei 11.788/2008, a fração de 
10% (dez por cento) das vagas originais e das que vierem a ser aproveitadas nos termos do item 
8.2.1. 

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. 

4.9. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no Decreto nº 8.368, de 02 de 
dezembro de 2014 e na Lei n.º 14.126, de 22 de março de 2021. 

4.10. 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. 

4.10.1. 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. 

4.10.2. Os comprovantes médicos que atestem deficiência auditiva ou visual deverão ser 
acompanhados dos resultados dos exames que os subsidiaram, sob pena de desconsideração. 

4.11. 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. 

4.12. 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 4.10 e 4.11, confirmando o enquadramento da deficiência alegada nos termos 
do item 4.9. 

4.13.1. A Equipe Multiprofissional da UFABC poderá, a seu critério, solicitar informações 
adicionais necessárias à devida avaliação biopsicossocial, por meio de documentação 
complementar, agendamento de entrevista ou de perícia médica presencial. 
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4.13.2. A deliberação da Equipe Multiprofissional da UFABC terá caráter terminativo. 

4.14. O estudante cujo requerimento nos termos do item 4.10 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 à ampla 
concorrência, observada a ordem classificatória, se: 

I - Não houver inscrição de estudante negro ou com deficiência; 

II - Não houver estudante negro ou com deficiência aprovado; ou 

III - Nenhum dos estudantes negros ou com deficiência aprovados 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 indicados pela Unidade Administrativa demandante, sendo 2 (dois) titulares e 
01 (um) suplente. 

5.2. O Processo Seletivo consistirá nas seguintes etapas: 

Cód. Op. Etapa I Etapa II 

E1 Análise de Histórico Acadêmico Entrevista 

5.2.1. A Etapa I terá caráter classificatório e eliminatório e será balizada pelos critérios 
constantes no Anexo III.  

5.2.1.1. A análise curricular consistirá na pontuação dos itens comprovados do currículo de 
cada candidato, até os limites constantes no Anexo III. 

5.2.1.2. Cada item apresentado na análise curricular será pontuado uma única vez, ainda que se 
enquadre em mais de uma hipótese pontuável. 

5.2.1.3. As unidades curriculares obrigatórias de curso formal não poderão ser pontuadas como 
cursos livres isolados na análise curricular. 

5.2.1.4. O número de classificados na Etapa I obedecerá a proporção de 6 (seis) candidatos por 
vaga ofertada para a oportunidade de estágio. 

5.2.1.5. Todos os estudantes empatados dentro do limite de classificados na etapa I serão 
promovidos à próxima etapa. 

5.2.2. A Entrevista, quando houver, consistirá em aferir: 

I - Pontualidade e apresentação; 

II - Linguagem e postura; 

III - Interesse e motivação em atuar como estagiário; e 

IV - Conhecimentos gerais e específicos. 
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5.2.2.1. Cada Entrevista terá duração máxima de 20 minutos, com tolerância de 05 minutos 
para o início em relação ao horário agendado. 

5.2.2.2. O período perdido por atraso por parte do candidato, dentro do prazo de tolerância, 
será debitado da duração máxima da etapa II. 

5.2.2.3. As entrevistas poderão ser realizadas presencialmente nas dependências da UFABC ou 
telepresencialmente, conforme dispuser a convocação. 

5.2.2.4. As entrevistas realizadas telepresencialmente terão registro audiovisual, cujo uso ficará 
restrito a utilização no procedimento de heteroidentificação e análise de eventuais recursos, 
denúncias ou questionamentos judiciais. 

5.2.2.5. O candidato deverá comprovar identidade antes de iniciar a Entrevista, exibindo 
documento oficial de identidade. 

5.2.2.6. O período perdido por eventual interrupção de conexão por parte do candidato em 
entrevista telepresencial não será reposto. 

5.2.2.7. Será atribuída por avaliador, nota de 0 (zero) a 10 (dez) com até 2 (duas) casas 
decimais, para cada candidato na Entrevista. 

5.2.2.8. A nota da Entrevista corresponderá à média simples das notas dos avaliadores, com até 
2 (duas) casas decimais. 

5.3. A nota final do candidato a oportunidade com duas etapas será obtida pela média simples 
das notas atribuídas nas etapas do processo seletivo, arredondada em até 2 (duas) casas 
decimais da seguinte forma: 

I – Caso o algarismo da terceira casa decimal corresponda a número inferior a 5 (cinco), 
permanece inalterado o número da segunda casa decimal e retiram-se os posteriores; 

II - Caso o algarismo da terceira casa decimal corresponda a número igual ou superior a 5 
(cinco), soma-se uma unidade ao algarismo da segunda casa decimal e retiram-se os 
posteriores. 

5.3.1. A nota da Etapa I será convertida numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) quando tiver 
consistido em análise de histórico sobre coeficiente de variação diferente dessa. 

5.4. O estudante será considerado reprovado no processo seletivo se: 

I – Não atingir as notas mínimas de aprovação eventualmente estabelecidas no Anexo III; ou 

II – Quando houver prova síncrona, não comparecer no horário agendado, não comprovar 
identidade, agir com descortesia ou recusar-se à filmagem, se solicitado. 

5.5. Caso ocorra empate na nota final, serão classificados sucessivamente os estudantes que: 

I - Obtiverem melhor pontuação na Etapa I; 

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. 
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5.5.1. Caso o empate persista, a ordem de classificação dos candidatos empatados será definida 
em 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 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 
remetentes confiáveis, a fim de evitar que a mensagem de convocação seja interpretada como 
spam pelo serviço de e-mail. 
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7.2.  Será eliminado da lista de classificados o estudante que: 

I - Não atender à convocação, no prazo de 2 dias úteis; 

II – Não satisfaça qualquer requisito estabelecido no item 2.5; 

III - Cuja instituição de ensino oponha óbice insanável à celebração do TCE; 

IV - Não inicie o estágio na data, local e demais condições estipuladas no TCE, salvo por caso 
fortuito, de força maior ou numa das hipóteses do art. 14 da Portaria SUGEPE n.º 1.087/2020; 
ou  

V – 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 descrito no Anexo II. 

8.4.1. A supervisão do estágio poderá ser transferida a outro servidor da Unidade 
Administrativa com formação ou experiência compatível com a área de conhecimento 
desenvolvida no curso, mediante aditamento no TCE caso incida sobre estágio já iniciado. 

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 
https://ufabc.net.br/estagiosinscabertas. 
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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. 

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. 

 
 
 
 

FABIO SENIGALIA 
 Substituto eventual do Superintendente de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I – CÓDIGOS DE OPORTUNIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

Cód. 
Op. 

Cursos elegíveis 
Vagas de 

Ampla 
Concorrência 

Vagas 
reservadas a 
estudantes 

Negros 

Vagas 
reservadas a 
estudantes 

PCD 

Vagas totais 
Unidade Administrativa 

/ Campus 
Carga horária 

E1 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
1 0 0 1 

SUGEPE / Seção de 
Engenharia de 

Segurança do Trabalho 
(Santo André) 

20h semanais, das 09h 
às 13h, de seg. à sex. 

* Vide item 2.6.1 
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ANEXO II – PLANO DE ATIVIDADES E SUPERVISORES 

Cód. 
Op. 

Plano de Atividades Aprendizado esperado Supervisor (cargo/ formação) 

E1 

Check List Extintores e mangueiras de incêndio 
(planilhas em campo e digital), atualização 
Mapa de rota de fuga nas edificações (formato 
impresso e digital), atualizar informativos de 
segurança na UFABC (pesquisa em meios 
eletrônicos e impresso), acompanhar atividades 
in loco da equipe SEST (junto com equipe SEST), 
participação treinamento da Brigada 
(Contratação UFABC), entrega de EPIs na 
universidade (através de solicitações), 
verificações das sinalizações de rota de fuga 
emergência entre outras (através de inspeções), 
acompanha as movimentações de 
equipamentos de emergência que vão para 
recarga e manutenção (dando apoio a equipe 
SEST).  

Vivência na equipe de Engenharia de Segurança 
do Trabalho, habilidades de trabalho em equipe, 
relacionamento com outras áreas, pesquisa em 
normas e procedimentos, conhecimento da 
Legislação Trabalhista SST, Treinamento de 
emergência, apresentações em público e 
atuação em campo.  

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho / Graduação em 

Engenharia Ambiental, 
Especialização em Engenharia de 

Segurança do Trabalho, 
Especialização em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho 

experiência em docência e como 
engenheiro de segurança do 

trabalho em empresa publica e 
privada. 
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ANEXO III – BAREMA DA ETAPA I 

 
 

ANALISE DE HISTÓRICO ACADÊMICO 

Oportunidade Requisitos específicos Critérios de Classificação 

E1 Não há 
Média simples dos conceitos obtidos 
nos componentes curriculares. 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Fase do Processo Prazo Forma/local 

Fase I – Período de 
Inscrições Conforme item 1.4 

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

Fase II - Publicação da 
Portaria de designação da(s) 
Comissão (ões) de Seleção 

Até 15 dias após o término 
da Fase I 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase III - Divulgação do 
resultado da Etapa I de 
avaliação 

Até 20 dias após a Fase II 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase IV - Submissão de 
recursos contra resultado 
da Etapa I de avaliação 

1 dia útil após a publicação 
da Fase III 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 

Fase V – Resposta ao(s) 
recurso(s) interposto(s) na 
Fase IV e Convocação para 
realização das provas da 
Etapa II 

Até 14 dias úteis após o 
prazo da Fase IV 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VI – realização da 
Etapa II Até 10 dias a partir da Fase 

V 

Conforme convocação 
publicada em 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VII – Publicação do 
resultado preliminar do 
Processo Seletivo 

Até 15 dias após o término 
da fase VI 

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase VIII - Submissão de 
Pedido de Recurso contra 
resultado da fase VI 

1 dia útil após Fase VII 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 

Fase IX - Divulgação da 
conclusão da análise do 
recurso contra o Resultado 
Preliminar 

Até 4 dias úteis a partir da 
fase VIII 

http://sig.ufabc.edu.br/sigr
h/public (Menu Concursos/ 
em andamento/área do 
candidato) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Fase do Processo Prazo Forma/local 

Fase X - Realização da 
avaliação por equipe 
multiprofissional para 
candidato com deficiência 
e/ou sessão de 
heteroidentificação para 
candidatos autodeclarados 
negros 

Até 30 dias da Fase IX 
conforme convocação em 
https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

Fase XI - Pedido de 
reconsideração da comissão 
de heteroidentificação 

Até 03 dias da realização da 
sessão de 
heteroidentificação para 
candidatos autodeclarados 
negros 

E-mail 
estagios.sugepe@ufabc.edu
.br 

 

Fase XII - Resposta de 
pedido de reconsideração 
da comissão de 
heteroidentificação 

Até 15 dias da Fase XI 
E-mail 
estagios.sugepe@ufabc.edu
.br 

Fase XIII - Homologação do 
Resultado Final Até 15 dias da Fase XII 

Boletim de Serviço e  

https://www.ufabc.edu.br/c
oncursos/estagios 

 
* Este cronograma poderá ser alterado conforme conveniência da Administração. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

ANEXO V - AUTODECLARAÇÃO DE DADOS ACADÊMICOS 

(preencha e junte à documentação da inscrição; não é necessário imprimir ou assinar)  

CPF:       
Nome do 

candidato(a): 
      

Nome do curso:       

Modalidade do curso (selecione modalidade do curso) 

Nome da instituição de Ensino:       

Endereço(s) das atividades 

curriculares presenciais: 
      

Telefone do setor de 

estágios da Instituição de 

Ensino: 

      

E-mail do setor de 

estágios da Instituição de 

Ensino: 

      

Número de matrícula:       Ano/Semestre atual:       

Mês / Ano de início do 

curso: 
      

Mês / Ano do término 

previsto do curso: 
      

Dias de aulas 

(presenciais ou síncronas): 
 seg   ter  qua  qui  sex  sáb  dom 

Horário de início de aulas:                                           

Horário de término de aulas:                                           

Horário de início do 2º turno de 

aulas (se houver) 
                                          

Horário de término do 2º turno 

de aulas (se houver) 
                                          

Declaro-me beneficiário do Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
Programa de Financiamento Estudantil (FIES) ou auxílio estudantil para fins 
de aplicação do critério de desempate previsto no item 5.6, II: 
(obrigatório juntar comprovante na documentação, conf. item 3.2, IV) 

(indique sua condição) 

Observações (para esclarecimentos adicionais, como p.ex. informar se aulas remotas são exclusivamente 

assíncronas):       

O candidato inscrito no Processo Seletivo compromete-se com a veracidade das informações 

declaradas, sob pena de desclassificação em caso de falsidade constatada, nos termos do edital, sem 

prejuízo das sanções ético-disciplinares cabíveis. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

EDITAL 

 

Homologa o resultado final do processo seletivo 
para Estágio Não Remunerado (obrigatório) de 
Nível Superior referente ao Edital nº 035/2022 – 
Oportunidades E2 e E3. 
 

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria de Pessoal da 
Reitoria nº 733, de 04/10/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 189, de 
05/10/2021, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 874, de 
17/08/2020, publicada no DOU nº 158 de 18/08/2020,   

RESOLVE: 

1. Homologar o resultado final do processo seletivo para Estágio Não 
Remunerado (obrigatório) de Nível Superior referente ao Edital SUGEPE nº 035/2022 – 
Oportunidades E2 e E3 (Processo 23006.009677/2022-72), de 12/05/2022, 4 (quatro) vagas: 

I – Oportunidade E2, candidato aprovado em ampla concorrência: 

1º PETERSON DO CARMO SILVA 

II – Oportunidade E3, sem candidatos aprovados. 

2.  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente 
Edital. 

 
 
 
 

FABIO SENIGALIA 
Substituto eventual do Superintendente de Gestão de Pessoas 

Boletim de Serviço nº 1158 
8 de julho de 2022

Página 86



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

EDITAL Nº 49/2022 - SUGEPE (11.01.28) 

 23006.013633/2022-47Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de Julho de 2022

 (Assinado digitalmente em 07/07/2022 15:31 )
FABIO SENIGALIA

SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)

SUGEPE (11.01.28)

Matrícula: 2932735

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 49 2022 EDITAL 07/07/2022 33fc746d06
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

EDITAL 

 

Homologa o resultado final do processo seletivo 
para Estágio Remunerado (não obrigatório) de 
Nível Superior referente ao Edital nº 026/2022 – 
Oportunidade E3. 
 

O SUBSTITUTO EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria de Pessoal da 
Reitoria nº 733, de 04/10/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 189, de 
05/10/2021, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 874, de 
17/08/2020, publicada no DOU nº 158 de 18/08/2020,   

RESOLVE: 

1. Homologar o resultado final do processo seletivo para Estágio Remunerado 
(não obrigatório) de Nível Superior referente ao Edital SUGEPE nº 026/2022 – Oportunidade E3 
(Processo 23006.006875/2022-84), de 11/04/2022, 1 (uma) vaga: 

I – Oportunidade E3, sem candidatos aprovados. 

2.  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente 
Edital. 

 
 
 
 

FABIO SENIGALIA 
Substituto eventual do Superintendente de Gestão de Pessoas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

ATESTADO DE AVERBAÇÃO Nº 6 / 2022 - SUGEPE (11.01.28)

Nº do Protocolo: 23006.013551/2022-01
Santo André-SP, 06 de julho de 2022.

Após análise da documentação apresentada, atestamos o deferimento do pedido formulado
pelo (a) servidor (a) Iseli Lourenço Nantes Cardoso, matrícula SIAPE nº 1707133, Processo nº
23006.013364/2022-19,  com vistas à averbação do (s) seguinte (s) tempo de contribuição:
pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  no  período  de  16/02/1998  a  02/06/2009,
totalizando 4.122 dias, ou seja, 11 ano(s), 3 mês(es) e 17 dia(s), com base no art. 103, inciso V,
da Lei nº 8.112/90, averbados para fins de aposentadoria.

(Assinado digitalmente em 06/07/2022 17:26 )

FABIO SENIGALIA
SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 2932735

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public
/documentos/index.jsp informando seu número: 6, ano: 2022, tipo: ATESTADO DE
AVERBAÇÃO, data de emissão: 06/07/2022 e o código de verificação: a8c9da45e0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

ATESTADO DE AVERBAÇÃO Nº 7 / 2022 - SUGEPE (11.01.28)

Nº do Protocolo: 23006.013553/2022-91
Santo André-SP, 06 de julho de 2022.

Após  análise  da  documentação  apresentada,  atestamos  o  deferimento  parcial  do  pedido
formulado pelo (a) servidor (a) Eduardo Gulmini, matrícula SIAPE nº 2308192, Processo nº
23006.013365/2022-63,  com vistas à averbação do (s) seguinte (s) tempo de contribuição:
Município de São Bernardo do Campo, no período de 01/06/1992 a 12/10/1999, totalizando
2.690 dias, ou seja, 7 ano(s), 4 mês(es) e 15 dia(s), com base no art. 103, inciso I, da Lei nº
8.112/90; Prefeitura de Santo André, no período de 03/12/2001 a 19/04/2016, totalizando
5.247 dias, ou seja, 14 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s), com base no art. 103, inciso I, da Lei nº
8.112/90; perfazendo o total  geral  de 7.937 dias,  ou seja,  21 ano(s),  9 mês(es) e 2 dia(s)
averbados para fins de aposentadoria. Em razão da posse em cargo público na UFABC em
20/04/2016, deixou-se de averbar o período de 20/04/2016 a 09/10/2016.

(Assinado digitalmente em 06/07/2022 17:26 )

FABIO SENIGALIA
SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)
SUGEPE (11.01.28)
Matrícula: 2932735

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sig.ufabc.edu.br/public
/documentos/index.jsp informando seu número: 7, ano: 2022, tipo: ATESTADO DE
AVERBAÇÃO, data de emissão: 06/07/2022 e o código de verificação: 3f5b96828b
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 82 / 2022 - SUGEPE (11.01.28) 
 
Nº do Protocolo: 23006.013640/2022-49

Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Na Portaria da SUGEPE nº 693/2022 Art. 1º, publicada no DOU nº 110 de 10/06/2022, seção
2, página 41, onde se lê: "por mo�vo de desistência defini�va à vaga", leia-se: "devido ao não
atendimento aos itens 3.3 e 3.4 do Edital nº 051/2021, de 04/11/2021, publicado no DOU nº
209, de 08/11/2021, Seção 3, páginas 117 e 118."

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 18:09 ) 
FABIO SENIGALIA 

SUPERINTENDENTE - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto) 

SUGEPE (11.01.28) 
Matrícula: 2932735 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 82, ano:

2022, tipo: RETIFICAÇÃO, data de emissão: 07/07/2022 e o código de verificação:
43e4a35ad0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

 
 

PORTARIA Nº 2589 / 2022 - CORREG (11.01.30) 
 
Nº do Protocolo: 23006.013637/2022-25

Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Ins�tui Comissão de Processo Administra�vo Disciplinar - rito
ordinário, para dar con�nuidade à apuração dos atos e fatos que
constam do processo administra�vo disciplinar nº
23006.00002104/2018- 31

O CORREGEDOR-SECCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC),
reconduzido pela Portaria da Reitoria nº 872/2020 - REIT (11.01), nº de Protocolo:
23006.00781/2020-61, de 14 de agosto de 2020, publicada no Bole�m de Serviço nº 974, de
18 de agosto de 2020 e no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 22, de 18 de agosto
de 2020, no uso das atribuições legais rela�vas à função, com fundamento no ar�go 33, § 2º,
da Instrução Norma�va nº 14, de 14 de novembro de 2018, da Controladoria-Geral da União
(CGU),

RESOLVE:

Art. 1º Ins�tuir Comissão de Processo Administra�vo Disciplinar - rito ordinário, para dar
con�nuidade à apuração de que trata o processo nº 23006.00002104/2018-31, cuja primeira
composição da Comissão de Inquérito foi ins�tuída pela Portaria da Corregedoria nº 20, de 27
de setembro de 2018, publicada no Bole�m de Serviço nº 784 em 28 de setembro de 2018, e
posteriores portarias de prorrogações e reconduções.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira,
integrarem a Comissão referida no Ar�go 1º:

I - Guadalupe Maria Jungers Abib de Almeida, SIAPE nº 2231193 - Professora Adjunta - Nível
II;

II - Jose Carlos da Silva, SIAPE nº 1624685 - Secretário Execu�vo, e

III - Marcio Luiz Garbin, SIAPE nº 2092084 - Contador.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Bole�m de Serviço da UFABC.
 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 16:28 ) 
SILVIO WENCESLAU ALVES DA SILVA 

 CORREGEDOR-SECCIONAL - TITULAR
 CHEFE DE UNIDADE (Titular) 

 CORREG (11.01.30) 
 Matrícula: 1550446 
 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 2589, ano:
2022, tipo: PORTARIA, data de emissão: 07/07/2022 e o código de verificação: 6b38f9cacb
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2584/2022 - CCNH (11.01.10) 

 23006.013584/2022-42Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 07 de julho de 2022.

Credencia professores em curso de formação específica.

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS (CCNH) DA FUNDAÇÃO
, nomeado pela Portaria de Pessoal nºUNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

943/2021 - REIT, de 24 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 26 de
novembro de 2021, no uso de suas atribuições legais e considerando:

A Resolução CG nº 05, de 09 de setembro de 2014;
A Resolução do Centro de Ciências Naturais e Humanas nº 03, de 09 de novembro de
2017,

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar os professores em curso de formação específica listados a seguir.

Parágrafo único. O credenciamento a que se refere o caput não é opcional.

Docente Categoria Curso

Adriana Soares Ralejo Visitante Licenciatura em Filosofia

Ana Claudia Oliveira Carreira Nishiyama Efetivo Bacharelado em Biotecnologia

Carolina José Maria Visitante Licenciatura em Química

José Miranda de Carvalho Junior Efetivo Bacharelado em Química

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 15 de julho de 2022, dada a necessidade do
credenciamento dos docentes ocorrer em momento oportuno.
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(Assinado digitalmente em 07/07/2022 14:53)
RODRIGO LUIZ OLIVEIRA RODRIGUES CUNHA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

CCNH (11.01.10)

Matrícula: 1623562

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2584 2022 PORTARIA 07/07/2022 849ef100c9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2579/2022 - CECS (11.01.12) 

 23006.013267/2022-26Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 01 de julho de 2022.

Altera a composição do Núcleo Docente Estruturante da
Engenharia de Materiais.

O DIRETOR DO CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (CECS) DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 952, de 24 de
novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União, em 26 de novembro de 2021, no uso de suas
atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA CECS Nº 0006/ 2017, de 15 de fevereiro de 2017.

Art. 2º Designar os seguintes servidores docentes para comporem o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
da Engenharia de Materiais:

- Alexandre José de Castro Lanfredi, SIAPE nº 2604128;
- Cedric Rocha Leão, SIAPE nº 1957564;
- Daniel Zanetti de Florio, SIAPE nº 1545089;
- Danilo Justino Carastan, SIAPE nº 1761120;
- Everaldo Carlos Venâncio, SIAPE nº 2604737;
- José Fernando Queiruga Rey, SIAPE nº 1669182;

;- Luiz Fernando Grespan Setz, SIAPE nº 1997753
;- Renata Ayres Rocha, SIAPE nº 1761015

- Sydney Ferreira Santos, SIAPE nº 1671292;
 SIAPE nº 2133170;- Erika Fernanda Prados,

, nº 1986755;- Daniel Scodeler Raimundo
.- Carlos Triveño Rios, SIAPE nº 1646041

Art. 3º O Núcleo Docente Estruturante da Engenharia de Materiais será presidido pelo professor
Alexandre José de Castro Lanfredi e, nas ausências e impedimentos, pelo professor Everaldo Carlos
Venâncio.

Art. 4º O mandato dos membros desse NDE terá duração de dois anos.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

Marcos Vinicius Pó

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas.

(Assinado digitalmente em 02/07/2022 11:08)
MARCOS VINICIUS PO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

CECS (11.01.12)

Matrícula: 1765433

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2579 2022 PORTARIA 01/07/2022 fcf0a19d83
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