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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC, realizada no dia 17 de dezembro de 

2015, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro 

Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Annibal Hetem Júnior, direitor do 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro Ranha 

Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; 

Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Klaus Frey, representante docente do CECS no 

ConsEPE; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Marcelo Augusto Leigui de 

Oliveira, representante docente do CCNH no Conselho Universitário (ConsUni); Marcelo 

Bussotti Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Ronei 

Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em 

administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Em resposta ao questionamento dado na reunião passada, quanto a possibilidade das 

inscrições para concursos docentes poderem ser realizadas pessoalmente, a Superintendência 

de Gestão de Pessoas alegou que essa possibilidade, nesse momento, não é possível em 

decorrência dos dispostos em edital, aprovado pelo Conselho Universitário.  Além desse 

aspecto, a prática visa a economicidade de infraestrutura e mão-de-obra necessárias para o 

recebimento e conferência dos documentos e a garantia da isonomia na efetivação da 

inscrição, em virtude da ausência de contato pessoal nessa fase do processo. Destacou-se 

ainda que, de qualquer forma, haverá mudança na forma de realização de inscrição quando o 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) entrar em funcionamento. 

Professor Ronei Miotto sugeriu que se esse prazo for longo, deve-se encaminhar a alteração 

do edital ao ConsUni, ao que professor Dácio respondeu que a previsão é para o próximo ano.  

 

 Questionou-se ainda, na reunião anterior, acerca da legalidade de abertura de um novo edital 

para uma determinada área, havendo ainda candidatos aprovados em concurso anterior com as 

mesmas condições. Destacou-se que a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe 

impedimento quanto a abertura de novo concurso, havendo ainda candidato aprovado em 

concurso anterior vigente, além de a Constuição Federal dispor que os candidatos aprovados 

em concurso não expirado têm prioridade sobre novos concursados.  

 

  

1. Calendário Comissão de Vagas 2016  

O calendário foi elaborado em consonância com o calendário acadêmico, levando-se em 

consideração os feriados e os recessos. Aprovado por unanimidade. 
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2. Expansão de vagas para o edital 29/2015. Área: Matemática / Subárea: Análise, Álgebra, 

Geometria-Topologia, Probabilidade. 

Não houve comentários dos membros a respeito, pois o assunto já fora discutido na reunião de 

novembro. Aprovado por unanimidade. 

 

3. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (edital 163/2015). 

Professor Annibal relatou que os membros do ConCECS, visando a atender ao disposto na 

Portaria da Reitoria nº 460, de 23 de outubro de 2015, que determina que o custo com o 

deslocamento de membros de bancas será limitado a trechos terrestres dentro do Estado de 

São Paulo, decidiram pela retirada do terceiro suplente, por ele ser de Santa Catarina. A banca 

apresentada, com a exclusão do terceiro suplente, foi aprovada por unanimidade. 

  

4. Solicitações de redistribuição de docentes – professores Carlos Eduardo Ribeiro e João 

Henrique Ghilardi Lago. 

Professor Ronei explicou que os pedidos passaram pela análise das Coordenações e das 

Plenárias dos Cursos e do Conselho do CCNH e foram aprovados em todas as instâncias. 

Solicitações aprovadas por unanimidade. 

 

5. Solicitações de redistribuição de docentes – professores Maria Livia de Tommasi e Luciano 

Avallone Bueno. 

Professor Annibal esclareceu que os pedidos são oriundos do Edital da Chamada Pública nº 

001/2014 e passaram por todas as etapas do processo de redistribuição. Solicitações 

aprovadas por unanimidade. 


