
 

 

Estrada do Caminho Velho, 333 
CEP07252-312 – Guarulhos/SP - Telefone: (11) 5576-4848 

 

Guarulhos, 06 de maio de 2022 

 

Edital n. 05/2022 - Processo Seletivo – Departamento 
Administrativo- Divisão de Infraestrutura- Divisão de 

Materiais/Patrimônio- Divisão de Serviços Gerais/Eventos  

Remoção Interna 

Campus Guarulhos - EFLCH 

 

A Comissão de Vagas instituída pela Congregação para assessorar à 
Direção Acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas 
atribuições, torna público o Edital de Processo Seletivo Interno de Remoção 
nº 05/2021 que prevê a transferência interna de 03 (três) vagas, uma vaga 
por Divisão,  a fim de possibilitar que os servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do quadro de pessoal da EFLCH – UNIFESP concorram 
à vaga supracitada. Especificações pertinentes ao cargo, atividades e 
demais informações dos setores constam nos anexos I. 

 
 

1. DA VAGA 1 
 

Departamento Administrativo, Campus Guarulhos, Divisão de Infraestrutura 
 

1. DISPOSIÇÃO GERAL 
 

a) A realização do Processo Seletivo Interno de Remoção ficará a cargo do pró-
prio setor, representados por sua Chefia, Coordenadores ou responsáveis. 
 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
Poderão participar do processo seletivo interno de remoção todos os ser-
vidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, em exercício na data 
de publicação do presente Edital de Convocação, desde que: 

 
a. Tenham ingressado há pelo menos 06 (seis) meses no respectivo cargo; 
b. Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de advertên-
cia nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
c. Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de suspensão 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
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d. Pertençam ao mesmo campus da UNIFESP, ou seja, à Escola de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH; 
e. Para os servidores que se encontrem em gozo de licença sem remunera-
ção, a participação no processo seletivo ficará condicionada à interrupção da 
licença até o último dia do prazo para inscrição do referido processo seletivo; 
 
Os candidatos só poderão concorrer às vagas relacionadas ao cargo e 
função para o qual foi aprovado em concurso público; 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

a) Cronograma Processo Seletivo Interno de Remoção - nº 05 / 2022: 
 

09 de maio a 12 de maio de 2022, período de inscrições; 

16 de maio de 2022 (a partir das 14h) - entrevistas e seleção; 

18 de maio de 2021- divulgação e homologação do resultado (até às 17hs); 
 
a) O setor participante deste processo não se responsabilizará por solicitação 
de inscrição não recebida no período estipulado no presente edital, 
cabendo ao candidato confirmar e acompanhar sua inscrição; 
b) A inscrição se dará por meio eletrônico e envio de currículo à responsável 
pelo setor: janete.marques@unifesp.br 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO E DA REMOÇÃO  
 
a) A remoção se efetivará por ato administrativo, obedecendo os fluxos da 
Pró-Reitoria de Gestão Com Pessoas e Comissão de Vagas do Campus, 
com concordância da Chefia Imediata da(o) Departamento/Divisão/Setor 
relacionada à remoção do servidor aprovado no Processo Seletivo Interno 
de Remoção - nº 05/2022, que fixa o prazo para deslocamento e início do 
exercício quando da remoção do servidor selecionado. 
 

4. DO CARGO, HORÁRIOS e ATRIBUIÇÕES 
 

a) A descrição das atividades, cargos e horários estão previstos nos anexos I. 
 
 
ANEXO I 
 
Cargo: 01 vaga – Assistente em Administração 
Horário de trabalho: 10:00 às 19:00 
Jornada: 40 horas semanais/Teletrabalho Parcial 
Critérios de seleção: Entrevista e análise de currículo 
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Resumo das atividades: 
 
Preparar relatórios, formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de 
cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cál-
culos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de ma-
nuais técnicos. 
Gestão e fiscalização de contratos: realizar a medição dos serviços executados, 
emitir relatórios para emissão de nota; Análise e elaboração de documentação 
para renovação de contratos. 
Executar rotinas de apoio na área de requisição de materiais e serviços: Elaborar 
termo de referência; elaborar mapa de risco; elaborar mapa comparativo de pre-
ços; analisar e fazer o aceite das propostas apresentadas pela equipe de com-
pras após os pregões. 
Acompanhar processos administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar 
processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publi-
cação de atos; expedir ofícios e memorandos. 
Atender Chamados via OTRS: Fornecer informações; Identificar natureza das 
solicitações dos usuários; Encaminhar chamados. 
Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços da insti-
tuição. 
Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, flu-
xogramas e cronogramas; atualizar dados para a elaboração de planos e proje-
tos.  
Entre outras atividades inerentes à Divisão. 

 

1. DA VAGA 2 

Departamento Administrativo, Campus Guarulhos, Divisão de Serviços 
Gerais-Eventos 

 

2. DISPOSIÇÃO GERAL 

a) A realização do Processo Seletivo Interno de Remoção ficará a cargo do 
próprio setor, representados por sua Chefia, Coordenadores ou 
responsáveis. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

Poderão participar do processo seletivo interno de remoção todos os 
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, em exercício na data 
de publicação do presente Edital de Convocação, desde que: 
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a) Tenham ingressado há pelo menos 06 (seis) meses no respectivo cargo; 

b) Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de advertência 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 

c) Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de suspensão 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 

 

d) Pertençam ao mesmo campus da UNIFESP, ou seja, à Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas – EFLCH; 

e) Para os servidores que se encontrem em gozo de licença sem remuneração, 
a participação no processo seletivo ficará condicionada à interrupção da 
licença até o último dia do prazo para inscrição do referido processo seletivo; 

 

Obs.: Os candidatos só poderão concorrer às vagas relacionadas ao cargo 
e função para o qual foi aprovado em concurso público; 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

a) Cronograma Processo Seletivo Interno de Remoção - nº 05 / 2022: 

 

09 de maio a 12 de maio de 2022, período de inscrições; 

16 de maio de 2022 (a partir das 14h) - entrevistas e seleção; 

18 de maio de 2021- divulgação e homologação do resultado (até às 17hs); 

 

b) O setor participante deste processo não se responsabilizará por solicitação 
de inscrição não recebida no período estipulado no presente edital, cabendo 
ao candidato confirmar e acompanhar sua inscrição; 

c) A inscrição se dará por meio eletrônico e envio de currículo ao responsável 
pelo setor: Ivan.lopes@unifesp.br  

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO E DA REMOÇÃO 

 

a) A remoção se efetivará por ato administrativo, obedecendo aos fluxos da 
Pró-Reitoria de Gestão Com Pessoas e Comissão de Vagas do Campus, 
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com concordância da Chefia Imediata da(o) Departamento/Divisão/Setor 
relacionado à remoção do servidor aprovado no Processo Seletivo Interno 
de Remoção - nº 05/2022, que fixa o prazo para deslocamento e início do 
exercício quando da remoção do servidor selecionado. 

 

6. DO CARGO, HORÁRIOS e ATRIBUIÇÕES 

a) A descrição das atividades, cargos e horários estão previstos no anexo I. 

 

ANEXO I 

 

Cargo: 01 vaga – Assistente em Administração 

Jornada: 40 horas semanais 

Teletrabalho: SIM 

Regime Teletrabalho: Parcial 

Horário de trabalho Presencial: 10:00 às 19:00 

Horário de trabalho Teletrabalho: 9:00 às 18:00 

Critérios de seleção: Entrevista e análise de currículo 

 

Resumo das atividades:  

 

• Divulgações de eventos nas redes sociais e sítios institucionais; 

• Gestão de conteúdo das redes sociais institucionais; 

• Organização dos eventos presencialmente ou não; 

• Atividades concernentes à contratação; 

• Atividades concernentes à fiscalização de contratos; 

• Atendimento aos usuários por diversos meios; 

• Participação em Reuniões de colegiados (Câmaras Técnicas, Conselhos 
Centrais e Local, Comissões, Grupos de Trabalho, entre outros); 

• Elaboração de relatórios diversos; 

• Elaborar fluxos e procedimentos, definição de procedimentos internos 
relativos à Administração e organização do trabalho; 

• Participação em reuniões em geral e Atividades de Capacitação 
(Treinamento, Webinar etc); 

• Entre outras atividades inerentes à Divisão. 
 
 



 

 

Estrada do Caminho Velho, 333 
CEP07252-312 – Guarulhos/SP - Telefone: (11) 5576-4848 

 

 
1. DA VAGA 3  

 
Departamento Administrativo, Campus Guarulhos, Divisão de Gestão de 
Materiais – Seção de Patrimônio. 
 
1. DISPOSIÇÃO GERAL 
a) A realização do Processo Seletivo Interno de Remoção ficará a cargo do 
próprio setor, representados por sua Chefia, Coordenadores ou 
responsáveis. 
 

 
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 
Poderão participar do processo seletivo interno de remoção todos os 
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, em exercício na 
data de publicação do presente Edital de Convocação, desde que: 
 
a) Tenham ingressado há pelo menos 06 (seis) meses no respectivo cargo; 
a) Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de advertência 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
b) Não possuam em sua ficha funcional registro de penalidade de suspensão 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias; 
c) Pertençam ao mesmo campus da UNIFESP, ou seja, à Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas – EFLCH; 
d) Para os servidores que se encontrem em gozo de licença sem 
remuneração, a participação no processo seletivo ficará condicionada à 
interrupção da licença até o último dia do prazo para inscrição do referido 
processo seletivo; 
 
Os candidatos só poderão concorrer às vagas relacionadas ao cargo e 
função para o qual foi aprovado em concurso público; 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

a) Cronograma Processo Seletivo Interno de Remoção - nº 05 / 2022: 
 

Jornada: 40 horas semanais 

Teletrabalho/Parcial: SIM 

Regime Teletrabalho: Parcial 
      Horário de trabalho Presencial: 08:00 às 17:00 
      Horário de trabalho Teletrabalho: 08:00 às 17:00 



 

 

Estrada do Caminho Velho, 333 
CEP07252-312 – Guarulhos/SP - Telefone: (11) 5576-4848 

 

Critérios de seleção: Entrevista e análise de currículo 
 
a) O setor participante deste processo não se responsabilizará por solicitação 
de inscrição não recebida no período estipulado no presente edital, 
cabendo ao candidato confirmar e acompanhar sua inscrição; 
b) A inscrição se dará por meio eletrônico e envio de currículo à responsável 
pelo setor: eliane.lino@unifesp.br  
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO E DA REMOÇÃO 
a) A remoção se efetivará por ato administrativo, obedecendo os fluxos da 
Pró-Reitoria de Gestão Com Pessoas e Comissão de Vagas do Campus, 
com concordância da Chefia Imediata da(o) Departamento/Divisão/Setor 
relacionada à remoção do servidor aprovado no Processo Seletivo Interno 
de Remoção - nº 01/2022, que fixa o prazo para deslocamento e início do 
exercício quando da remoção do servidor selecionado. 
 
5. DO CARGO, HORÁRIOS e ATRIBUIÇÕES 
a) A descrição das atividades, cargos e horários estão previstos no anexo I. 
 
 
ANEXO I 
 
Cargo: 01 vaga – Assistente em Administração 
Horário de trabalho: 08:00 às 17:00 
Jornada: 40 horas semanais 
Critérios de seleção: Entrevista e análise de currículo 
 
Resumo das atividades: 
 

 a) Administrar o registro, a conservação e guarda dos bens Patrimoniais do 
Campus/Unidade, observando-se a legislação específica; 

 b) Da certificação da adequação das amostras dos bens patrimoniais de 
acordo com os padrões definidos e, tratando-se de material técnico, 
solicitar parecer técnico à unidade competente; 

 c) Da Incorporação dos bens pertencentes ao Campus/Unidade, depois de 
conferidos; 

 d) Do tombamento dos bens móveis, objetivando a identificação dos 
mesmos e dos responsáveis pela sua guarda e uso; 

 e) Do cadastro dos bens móveis e sua movimentação (por aquisição, 
doação, cessão, transferência e o desfazimento); 

 f) Distribuição dos bens patrimoniais às unidades requisitantes e a emissão 
dos respectivos termos de responsabilidade; 

 g) Da proposição ao Chefe da Divisão de Materiais de alienação ou doação 
de bens patrimoniais obsoletos ou inservíveis e, concluído o processo, 
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promoção da respectiva baixa; 
 h) Cadastro dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Campus, com 

os Termos de Responsabilidade devidamente regularizados junto aos 
responsáveis dos Departamentos competentes; 

 i) Apoio e prestação de esclarecimentos necessários à equipe ou 
Comissão do Controle Interno, quando do inventário anual dos bens 
patrimoniais do Campus. 

 j) Participação na Câmara Técnica de Patrimônio; 
 k) Prestação de Contas junto à Coordenadoria Patrimonial; 
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 l) Entre outras atividades inerentes à Divisão de Gestão de Materiais – 
Seção de Patrimônio. 


