
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 

da UFABC  
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangú · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7631 

comissao.vagas@ufabc.edu.br 

 

 

ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 06, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

 o Ato Decisório ConsUni nº 73, de 25 de julho de 2013; 

 o Edital Reitoria nº 96, de 8 de agosto de 2013; 

 o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; 

 a necessidade de garantir a continuidade em relação à carreira dos docentes 

já pertencentes ao Magistério Federal que ingressarem na UFABC;  

 o princípio da vinculação ao Edital e o dever da administração pública em 

afastar a judicialização de seus atos; e 

 a ordem de classificação dos candidatos aprovados nos concursos públicos 

da UFABC; 

DECIDE: 

 

Art. 1º  Inserir o item 17.2.1 no Edital n° 96, de 8 de agosto de 2013, que dispõe 

sobre as condições gerais de concurso público para professor adjunto do magistério superior 

conforme segue: 

 

“17.2.1 Respeitada a ordem de classificação e observados o interesse e 

conveniência da administração, a UFABC poderá converter vaga de Edital Específico em vaga 

destinada a redistribuição, nos termos do Artigo nº 37 da Lei 8112/90, do candidato da vez a ser 

nomeado no concurso, caso este já seja servidor público pertencente ao Plano de Carreiras e 

Cargos do Magistério Federal.” 

 

Art. 2º  Este Ato Decisório está sendo aprovado ad referendum pelo presidente da 

Comissão de Vagas e deverá ser homologado em sua próxima reunião. 

 

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

de Serviço da UFABC. 

 

 

Klaus Capelle 

Presidente 
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