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COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

Edital nº 107/2021/COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

São Paulo, 16 de março de 2021.

EDITAL Nº107/2021 

 

 

A Reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão proferida nas reuniões do
Conselho da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ConPessoas) do dia 23/05/2017 e considerando: o artigo 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(as) no âmbito da Unifesp e demais orientações
do Ministério da Economia, que tratam do instituto da Redistribuição, resolve:

Tornar pública a Retificação do Edital de Processo Seletivo de Redistribuição para Ingresso de Técnico-Administrativo em Educação na
Unifesp – Campus Osasco e Reitoria, para redistribuição dos cargos de Engenheiro e Arquiteto e Urbanista de que trata o Edital nº 15/2021,
de 11/01/2021, conforme estabelecido a seguir:

 

Onde se lê: 

 

2 - DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

 

2.1          São condições para participação no Processo de Redistribuição:

 

a.  Atender aos requisitos mínimos abaixo descritos:

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 e Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

d. Não esteja cedido ou em exercício provisório em outro Órgão;

e. Atender as demais exigências contidas neste edital.

 

Leia-se: 

 

2 - DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

 

2.1          São condições para participação no Processo de Redistribuição:

 

a. Atender aos requisitos mínimos abaixo descritos:

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, exceto afastamento para prestar
colaboração técnica, no termos do Art. 26-A e seu parágrafo único da Lei 11.091/2005;

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 e Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

d. Não esteja cedido ou em exercício provisório em outro Órgão;

e. Atender as demais exigências contidas neste edital.

Boletim de Serviço Eletrônico em 16/03/2021 
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 As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI

REITORA

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reitora, em 16/03/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0627799 e o código CRC 36A4A1F1.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.101645/2020-93 SEI nº 0627799
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