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EDITAL Nº 143/2016 

                                                  

                                                  

   
                 

 

 

Concessão de vagas de cargos docentes para 

provimento na UFABC via redistribuição.                       

                      

                                                  

                                                 
 O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por 

Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial da 

União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro 2014, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber às coordenações de cursos de graduação interessadas que estará aberta a adesão ao 

processo de concessão de vagas de servidores docentes para preenchimento do quadro da 

UFABC por meio de redistribuição, de acordo com as normas e condições estabelecidas neste 

Edital: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este edital destina-se exclusivamente à concessão de vagas de cargos docentes para 

comporem o quadro da UFABC por meio de redistribuição com contrapartida de vaga, 

conforme artigo 37 da lei nº 8112/90 e legislação correlata, desde que atendam o perfil 

identificado por este Edital e os interesses da UFABC. 

 

1.2 Para este edital a Reitoria disponibilizará até 24 vagas.  

1.2.1 A efetivação dos processos de redistribuição está condicionada ao provimento dos 

códigos de vaga pelo MEC e à concordância da instituição de origem do docente com a 

troca de vagas. 

 

1.3 As coordenações dos cursos que manifestarem sua adesão a este edital se responsabilizarão 

pela prospecção de potenciais candidatos e pela apresentação de suas candidaturas à 

UFABC, observando as políticas internas aos seus respectivos Centros.  

 

1.4 Os docentes aprovados serão lotados em um dos Centros da UFABC, e terão exercício em 

um dos campi da universidade localizados nas cidades de Santo André e São Bernardo do 

Campo, dependendo de sua área de atuação. 

 

1.5 A redistribuição resultada por este processo configurar-se-á como interesse do docente, 

sendo assim, todo ônus financeiro decorrente dos deslocamentos oriundos da efetivação da 

redistribuição será de sua inteira responsabilidade. 

 

1.6 Da data de publicação da portaria de redistribuição será concedido ao docente o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para a retomada do efetivo exercício na UFABC, incluído nesse 

prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. 
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1.7 A execução das atividades relativas à operacionalização do Processo de Redistribuição junto 

aos órgãos competentes ficará a cargo da Superintendência de Gestão de Pessoas - SuGePe. 

  

1.8 A redistribuição somente será concretizada a partir da publicação da respectiva Portaria da 

Secretaria Executiva do Ministério da Educação no Diário Oficial da União. 

1.8.1 O docente em processo de redistribuição não poderá entrar em exercício na UFABC 

anteriormente a esta publicação. 

 

2. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

2.1 Os candidatos à redistribuição deverão obrigatoriamente ter completado a orientação de, no 

mínimo, uma tese de doutorado ou duas dissertações de mestrado como orientador principal, 

além de demonstrar ao menos uma das características abaixo: 

2.1.1 Ser bolsista de produtividade do CNPq; 

2.1.2 Ter uma patente depositada; 

2.1.3 Ser o autor principal (não editor) de um livro publicado com ISBN; 

2.1.4 Demonstrar experiência no exterior de no mínimo 12 meses trabalhando em sua 

área de pesquisa; 

2.1.5 Ser professor titular de uma IFES; 

2.1.6 Ter sido bolsista PVNS em alguma IES; 

 

2.2 A UFABC não exigirá que o docente tenha concluído o estágio probatório como condição 

para a redistribuição, todavia, é altamente recomendado que a prospecção de candidatos observe 

as políticas de seu órgão de origem. 

2.3 Os candidatos não podem ter recebido penalidades administrativas previstas no artigo 127 da 

Lei nº 8112/90, nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

3. DA ADESÃO AO PROCESSO 

3.1 As coordenações que desejarem aderir a este processo deverão enviar mensagem para 

comissão.vagas@ufabc.edu.br manifestando tal intenção no período indicado no cronograma das 

etapas anexo a este edital. 

3.1.1 É de inteira responsabilidade das coordenações de cursos observarem as políticas 

internas aos seus respectivos Centros previamente à adesão ao processo. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Após a adesão, as coordenações terão até 23 de setembro de 2016, conforme cronograma das 

etapas anexo a este edital, já contabilizados os trâmites internos ao seu centro, para indicar seus 

candidatos à Comissão de Vagas.  

4.1.1 As indicações deverão ser encaminhadas pela Diretoria do Centro para o e-mail 

comissao.vagas@ufabc.edu.br para inserção nas pautas das reuniões da Comissão de 

Vagas dos dias 28 de julho, 25 de agosto e 29 de setembro de 2016, tempestivamente às 

indicações; 

4.1.2 A Comissão de Vagas avaliará a adequação do candidato ao perfil deste edital e 

aos interesses da UFABC e aprovará a redistribuição concedendo a respectiva vaga.  

4.2 A decisão será comunicada de forma individual a cada coordenação. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 A aprovação neste processo não assegura e efetivação da redistribuição, mas apenas sua 

expectativa. A concretização desse ato fica condicionada à concordância do órgão de origem 

do docente e aos trâmites sob a gestão do MEC. 

 

5.2 Casos omissos serão resolvidos pela Reitoria com apoio da SuGePe. 
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5.3 Este edital entra em vigor a partir de sua publicação no Boletim de Serviços. 

 

Santo André, 17 de junho de 2016.     

 

Klaus Werner Capelle 
Reitor 
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Anexo - CRONOGRAMA DAS ETAPAS  

ETAPAS DATAS* 

Publicação do Edital 21/06/2016 

Período de adesão das coordenações 21/06/2016 até 12/07/2016 

Período para encaminhamento das indicações à 

Secretaria Geral 
12/07/2016 até 23/09/2016 

Avaliação dos candidatos pela Comissão de Vagas 

conforme data de indicação 
28/07, 25/08 e 29/09/2016 

Divulgação do resultado às coordenações 30/09/2016 

* Datas previstas 
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