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COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

Edital nº 247/2020/COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

São Paulo, 07 de julho de 2020.

EDITAL Nº247/2020

 

Processo Sele�vo de Redistribuição para Ingresso de Docentes na Unifesp

Departamento de Administração – Campus Osasco

EDITAL Nº 247, DE 07 DE JULHO DE 2020

 

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão proferida na reunião do
Conselho da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ConPessoas) do dia 23/05/2017 e considerando: o ar�go 37 da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997, o Regulamento de movimentação de servidores no âmbito da Unifesp e demais orientações do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tratam do ins�tuto da Redistribuição, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Sele�vo de
Redistribuição para cargos vagos da Carreira de Professor do Magistério Superior da Unifesp.

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

 

1. 1. - A seleção regida por este edital destina-se aos Servidores da carreira do Magistério Superior de Instituições Federais de Ensino com interesse na
redistribuição para a Unifesp, para ocupar a vaga abaixo discriminada:

 

1.1.1                

 
Quan�dade de vagas Área de Conhecimento Subárea

01 Administração Finanças
 
 

1.1 - Redistribuição é o deslocamento de cargo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia
apreciação do órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC. A finalidade primordial da redistribuição é o interesse da administração, levando em consideração
o ajustamento da lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços.

1.2 - O servidor interessado em participar deste Processo Seletivo, deverá realizar sua inscrição conforme as disposições deste Edital.

1.3 - O servidor poderá solicitar redistribuição, conforme a situação em que se enquadrar, somente para o mesmo cargo que ocupa atualmente no Serviço Público.

1.4 - A coordenação do processo de redistribuição ficará a cargo da Coordenadoria de Mobilidade Funcional/ProPessoas em conjunto com a Coordenadoria de
Gestão de Vagas e Concursos/ProPessoas.

1.5 - A partir da data de publicação da Portaria de redistribuição do servidor requerente, será concedido o prazo mínimo de 10 (dez) dias e o máximo de 30 (trinta)
dias para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, quando houver efetiva mudança de município, incluído nesse prazo, o tempo necessário para o
deslocamento para a nova sede.

 

 - DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

 

 1.6 - São condições para participação no Processo de Redistribuição: Doutorado em Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia de Produção.

 

a) atender aos requisitos mínimos abaixo descritos:

 
ITEM SUBITENS

 
Ensino

 
Ter experiência docente de ao menos uma das seguintes disciplinas: Matemá�ca Financeira; Administração Financeira; Financas Corpora�vas; Mercado Financeiro

(disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Administração).
 

Extensão
 

Ser integrante ou colaborador de ao menos um projeto ou programa de extensão nos úl�mos 2 anos.
 

Pesquisa
 

Ser integrante ou colaborador de ao menos um grupo de pesquisa, na área/subárea do Edital, cadastrado no CNPQ.
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Pós-

Graduação

 
Desejável: ser credenciado em programa de pós-graduação stricto sensu, atuando na área/subárea do Edital.

 
Orientação

 
Ter orientações concluídas de IC, TCC e/ou Pós-Graduação nos úl�mos 2 anos.

 
Publicações

                  
Ter ar�gos em revistas indexadas, livros e/ou capítulos de livros, na área/subárea do Edital, nos úl�mos 2 anos.

 
 

Gestão

 
Ter exercido algum cargo universitário de gestão e direção como: chefe de departamento, coordenador de curso (graduação ou pós), coordenador de câmara

acadêmica (de ensino, pesquisa ou extensão), coordenador de programas de estágio, diretor ou vice-diretor acadêmico, reitor ou vice-reitor, pró-reitor ou
adjunto.

Desejável: cargos profissionais de gestão (coordenador ou superior) que reflitam experiência e/ou trânsito com o mercado na área/subárea do Edital.
 

Carreira
 

Ser professor Adjunto 1 ou nível superior na carreira.

  
Atenção:

A Arguição sobre o Memorial, Títulos, Currículo e Documentos comprobatórios irá avaliar quan�ta�vamente e qualita�vamente as a�vidades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão, publicações e �tulações aqui requisitadas.  

 

 

b) estar em efetivo exercício de suas atividades, desde o início das inscrições até a data do encerramento do processo, sendo vedada a participação de servidores que
estejam em gozo de qualquer tipo de afastamento ou licença, previsto na legislação vigente;

c) não ter sofrido nenhuma das penalidades previstas no Art. 127 da Lei nº 8.112/1990, nos últimos 12 (doze) meses, considerando a data de publicação do presente
Edital e nem estar respondendo à Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

d) não esteja cedido ou em exercício provisório em outro Órgão;

e) atender as demais exigências contidas neste edital.

 

 - DAS INSCRIÇÕES

 

 1.7 - As inscrições ocorrerão no período de 15/07/2020 à 03/08/2020, exceto sábados, domingos e feriados, para o envio da documentação exigida.

1.8 - Para efetivação da inscrição, os documentos abaixo relacionados deverão ser:

3.2.1 -Enviados eletronicamente, através do e-mail: mobilidade.servidor@unifesp.br

 

 DOCUMENTOS EXIGIDOS:

 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido, disponível no site: https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/
Mobilidade/formulario_inscricao_2020.pdf 

b) Currículo Lattes atualizado;

c) Carta de intenção do servidor;

d) Documento emitido pela unidade de gestão de pessoas do órgão de origem, contendo:

 Cargo

 Lotação atual

 Situação funcional do servidor

 Licenças e afastamentos em andamento

 Tempo de serviço no órgão e no Serviço Público Federal

 Documento de aprovação do servidor no Estágio Probatório

 Documento que comprove que o servidor não está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância

 Documento que comprove que o servidor não recebeu nenhuma das penalidades previstas no art. 127, da Lei

n. 8.112/1990, nos últimos 12 (doze) meses.

 

e) Proposta de Plano de trabalho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na área/subárea do Processo Seletivo e coerente com os princípios e diretrizes dos Projeto
Pedagógico do Curso de Administração da Unifesp.

f) Memorial Descritivo e Circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação de trabalhos publicados, das atividades realizadas que
sejam relacionadas à área/subárea objeto deste processo seletivo e demais dados que possam ser úteis à avaliação da comissão avaliadora.

g) Documentos Comprobatórios para todo o Memorial, comprovando que atende aos critérios mínimos exigidos no item 2.1, letra a.     

1.9 - O candidato poderá cancelar sua inscrição até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo estabelecido no item 3.1, por meio do endereço eletrônico:
mobilidade.servidor@unifesp.br

1.10 - As informações constantes no Formulário de Inscrição serão prestadas sob inteira responsabilidade do servidor.

https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/images/Mobilidade/formulario_redistribuicao_2020.pdf
mailto:mobilidade.servidor@unifesp.br
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1.11 - A constatação de má fé nas declarações prestadas pelo candidato acarretará o cancelamento da inscrição, sem prejuízo de apuração administrativa ou criminal.

 

 - DOS PROCEDIMENTOS

 

1.12 - Fará parte da etapa do processo de seleção, após a inscrição, a seguinte avaliação dos candidatos:

 

a) Avaliação e Arguição sobre o Memorial, Títulos, Currículo e Documentos comprobatórios. A Arguição do Memorial com a trajetória do candidato na
área/subárea comporá 50% desta nota. Os demais 50% consistem na Avaliação de Currículo e Documentos das atividades realizadas exclusivamente nos últimos 2
anos, conforme tabela a) do item 2.1. Peso na avaliação: 70%.

b) Apresentação pelo candidato de seu Plano de Trabalho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com duração de até 20 minutos, em consonância com a área/subárea de
Finanças, com o contexto do Departamento Acadêmico de Administração. Peso na avaliação: 30%

4.2. A avaliação da área/subárea (item 1.1.1) e correspondente vaga será realizada por uma Comissão Avaliadora do Processo Seletivo de Redistribuição para o
Departamento Acadêmico de Administração, composta por três Professores Doutores integrantes do Departamento Acadêmico de Administração.

 

4.2.1. A Comissão Avaliadora será interdisciplinar e formada por docentes com reconhecida atuação na área de Administração;

4.2.2. Não deverá participar da Comissão Avaliadora aquele que, em relação a qualquer candidato, for:

a) parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ocorrendo o mesmo para quem for ou tiver sido enteado, cônjuge ou companheiro;

b) sócio com interesses comerciais diretos;

c) orientador ou co-orientador em dissertação de mestrado ou tese de doutorado, ou supervisor em pós-doutorado e vice-versa;

d) colaborador regular em atividades de pesquisa ou publicações.

4.2.3. Não configura conflito de interesses a participação do Docente em banca de defesa de tese, mestrado ou doutorado e/ou outros processos avaliativos.

4.2.4. Para atender ao disposto neste artigo, todos os membros da Comissão Avaliadora deverão assinar um termo de compromisso.

 

4.3. Data e local do Processo de Avaliação dos candidatos:

 

a) A avaliação será realizada em data a ser agendada, na cidade de Osasco, estimada para o mês de agosto de 2020. Os candidatos serão convocados para um
encontro telepresencial, pré-agendado com a Comissão Avaliadora, incluindo apresentação do Plano de Trabalho e Arguição do Memorial, em sequência contínua.
Após o encontro o candidato poderá aguardar o resultado final do Processo Seletivo via site.

b) O local da avaliação será nas dependências do Departamento Acadêmico de Administração, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Campus
Osasco, Rua Angélica, 100 – Jd. das Flores - Osasco/SP.

 

4.4 – A Coordenadoria de Mobilidade Funcional, de posse de todos os documentos de inscrição exigidos no edital e do resultado classificatório pela Comissão de
Avaliação, encaminhará o processo à Instituição de origem para manifestação.

4.5 – Se a Instituição de origem se manifestar favoravelmente, a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas deverá enviar o respectivo processo para
apreciação do Conpessoas.

4.6 – Após a aprovação no Conpessoas, a Coordenadoria de Mobilidade Funcional da ProPessoas deverá enviar o respectivo processo para apreciação do Conselho
Universitário/Unifesp (Consu), que designará banca especial de docentes para avaliação do pedido, seguindo as diretrizes da Resolução/Unifesp nº 84, de
12/06/2013;

4.7 - Após a aprovação no Consu, o processo será remetido ao Ministério da Educação (MEC) que verificará a legalidade do ato que, não havendo impedimentos,
será publicado no Diário Oficial da União.

4.8 - A publicação do ato de redistribuição implicará no automático remanejamento do cargo efetivo e a apresentação do servidor na Unifesp, que ocorrerá no prazo
mínimo de 10 (dez) dias e máximo de 30 (trinta) dias, quando houver mudança de município.

 

 DA CLASSIFICAÇÃO

 

 5.1 - A classificação, após atender às exigências deste Edital, se dará de forma eliminatória e em caso de empate serão observados os seguintes critérios:

 

I – Servidor com o maior tempo de serviço no cargo equivalente; II – Servidor com maior idade;

 

 DOS RESULTADOS

 

 5.2 - As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos.
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5.3 – O resultado definitivo da seleção será divulgado por meio da internet, no site:  https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS:

 

5.4 - Todas as despesas decorrentes do processo seletivo correrão exclusivamente a expensas do candidato.

5.5 - A publicação da vaga divulgada neste Edital, não implica na obrigatoriedade do seu preenchimento nem gera direito ao servidor de ser redistribuído, tratando-
se apenas de expectativa da redistribuição.

5.6 - O servidor redistribuído deverá permanecer por um período de 24 (vinte e quatro) meses na Unifesp, sendo vedada nova redistribuição nesse período exceto
por interesse da Administração, ressalvados os casos previstos na legislação vigente.

5.7 - Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão apreciados pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas e encaminhados ao ConPessoas e Consu
para deliberação.

Anexo I: Formulário de inscrição

 

 8 - DO CRONOGRAMA

 

 15/07/2020 a 03/08/2020 - Inscrições

 04/08/2020 - Homologação dos Inscritos

05/08/2020 a 12/08/2020 - Previsão da atuação da Comissão Avaliadora 14/08/2020 - Previsão de publicação do Resultado Preliminar

15/08/2020 a 18/08/2020 - Previsão de Interposição de Recurso

19/08/2020 a 24/08/2020 - Resposta ao Recurso

  Até 31/08/2020 - Publicação do Resultado

 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI

Reitora

 

                                                                                                                                                 

Rua Sena Madureira 1500 Térreo - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.112011/2020-66 SEI nº 0362546

https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/

