
COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

Edital nº 41/2021/COORDENADORIA DE MOBILIDADE FUNCIONAL

São Paulo, 26 de janeiro de 2021.

EDITAL Nº41/2021

 

            Edit al do Processo Selet ivo de Remoção de Servidores(as)
            Técnicos-Administ rat ivos em Educação (TAEs) na Unif esp

   Campus Guarulhos

       

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 16/02/2018 e considerando: o ar go 36 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 ins tuto da Remoção, torna pública a abertura das inscrições para o
Processo Sele vo de Remoção para cargos vagos da Carreira de Técnico-Administra vo(a) em
Educação da Unifesp.

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A seleção regida por este edital, des na-se aos(as) Servidores(as) da Unifesp
ocupantes da carreira de  Técnico-Administra vos(as) em Educação (TAEs), com interesse na
Remoção a pedido, para ocupar as vagas abaixo discriminadas:

1.1.1

Quant idade de Vagas  Cargo  Local
01 T écnico em Contabilidade Divisão de Contratos

 

1.2 - Remoção é o deslocamento do(a) servidor(a), com ou sem mudança de sede,
dentro do mesmo quadro de pessoal. A finalidade primordial é o interesse da administração,
levando em consideração o ajustamento da lotação e da força de trabalho às necessidades dos
serviços.

1.3 - A remoção se dará nas seguintes hipóteses:

1.3.1 – de um para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da Unifesp;

1.3.2 – dentro da Unifesp: de uma Unidade Universitária para outra do mesmo
Campus;

1.3.3 – dentro da Unifesp: de um para outro Campus.

1.4 - O(A) servidor(a) poderá solicitar Remoção, conforme a situação em que se
enquadrar, somente para o mesmo cargo que ocupa atualmente no Serviço Público.

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

1.6 - A par r da data de publicação da Portaria de remoção do(a) servidor(a)
requerente, será concedido o prazo  mínimo de 10 (dez) dias e o máximo de 30 (trinta) dias para a
retomada do efe vo desempenho das  atribuições do cargo, quando houver efe va mudança de
município, incluído nesse prazo, o tempo necessário para o deslocamento à nova sede.

 

2 - DOS REQUISIT OS PARA A PART ICIPAÇÃO NO PROCESSO SELET IVO

2.1 - São condições para participação no Processo de Remoção:

a) estar em efe vo exercício de suas a vidades, desde o início das inscrições até a
data do encerramento do Processo, sendo vedada a par cipação de servidores(as) que estejam em
gozo de  qualquer tipo de afastamento ou licença, previsto na legislação vigente;

b) não esteja cedido ou em exercício provisório em outro Órgão;
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c) atender às demais exigências contidas neste edital.

 

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1 - As inscrições ocorrerão no período de 12/02/2021 a 08/03/2021, para o envio
da documentação exigida  constante no item 3.3.

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

3.2.1 Enviados por e-mail, ao endereço: mobilidade.servidor@unifesp.br, assinados e
digitalizados, colocando como assunto do e-mail “Inscrição Edital de Remoção Unifesp 41/2021"

Serão consideradas as inscrições enviadas dentro do prazo supracitado.

3.3 - DOCUMENTOS EXIGIDOS:

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado pelo(a)
servidor(a) e por sua chefia imediata, disponível no site:

https://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/coordenadorias/coordenadorias2/mobilidade-
coordenadorias

b) Currículo simplificado;

c) Documento de descrição das atividades desempenhadas;

d) Carta de intenção do(a) servidor(a);

3.4 - O(A) candidato(a) deverá se inscrever para a unidade de lotação descrita no item
1.1.1 deste Edital;

3.5 - O(A) candidato(a) poderá cancelar sua inscrição até as 23 horas e 59 minutos do
úl mo dia do prazo estabelecido no item 3.1, por meio do endereço eletrônico:
mobilidade.servidor@unifesp.br

3.6 - As informações constantes no Formulário de Inscrição serão prestadas sob inteira
responsabilidade do(a) servidor (a);

3.7 - Para requerer reconsideração da decisão de indeferimento da inscrição,
preencha o Anexo II deste Edital, encaminhe para o e-mail mobilidade.servidor@unifesp.br, junto
com o(s) documento(s) faltante(s) digitalizado(s) em formato PDF;

3.8 - A constatação de má fé nas declarações prestadas pelo(a) candidato(a)
acarretará o cancelamento da inscrição, sem prejuízo de apuração administrativa ou criminal.

 

4 - DOS PROCEDIMENT OS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

4.1 - Fará parte da etapa do processo de seleção, análise do currículo, documento de
descrição das a vidades desempenhadas, carta de intenção, e entrevista pessoal, via
videoconferência, por meio da plataforma do Google Meet, em data e horário constantes no item 8
deste Edital. 

4.2 - A seleção se dará de forma classificatória, em caso de empate serão observados
os seguintes critérios:

            I - Residir próximo ao Campus Guarulhos;

           II - Servidor(a) com o maior tempo de serviço no cargo equivalente;

          III - Servidor(a) com maior idade;

4.3 – A Coordenadoria de Mobilidade Funcional, de posse de todos os documentos
de inscrição exigidos no edital, encaminhará a solicitação de remoção para apreciação da Comissão
Avaliadora do Campus Guarulhos.

4.4 – Após a homologação do resultado pela Comissão Avaliadora, a Coordenadoria
de Mobilidade Funcional submeterá o processo à apreciação do Conselho e Congregação do
Campus de origem do(a) servidor(a).

4.5 Após aprovação, o processo seguirá para a Coordenadoria de Mobilidade
Funcional da ProPessoas que  emi rá a Portaria de remoção, ato que autorizará a movimentação
do(a) servidor(a).

4.6- A publicação do ato de Remoção implicará no automá co remanejamento da
vaga efe va e na apresentação do(a) servidor(a) ao setor de des no, que ocorrerá no prazo mínimo
de 10 (dez) dias e máximo de  30 (trinta) dias, quando houver mudança de município.

 

5 – DO HORÁRIO DE T RABALHO E DAS AT RIBUIÇÕES

5.1. Para fins de efe vação da remoção, objeto deste Edital, o horário de trabalho
dos(as) servidores(as) TAE deverá ser, a princípio, o es pulado pela Chefia da Divisão, das 10h às
19h, no regime de 40 horas semanais, no endereço Estrada do Caminho Velho, 333 - Jd. Nova
Cidade Guarulhos – SP.
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Cidade Guarulhos – SP.

5.2. O(A) servidor(a) técnico(a) do cargo de Técnico em Contabilidade deverá executar
as seguintes atribuições:

a) Registrar notas de compras de material de serviço de pessoal permanente (móveis,
instrumentos e máquinas);

b) verificar entrada de receita, realizar correção de lançamento e emi r relatórios,
verificar prestação de contas;

c) auxiliar na preparação do balanço patrimonial e demais demonstrações inerentes às
En dades sem fins lucra vos, executar a vidades de nível médio relacionadas à supervisão, à
coordenação e à execução de serviços auxiliares de contabilidade;

d) executar serviços de escrituração, conciliações em contas contábeis, autorização e
controle de pagamento;

e) acompanhar a execução de contratos e convênios sujeitos ao controle contábil e
financeiro;

f) controlar cobranças efetuadas;

g) revisar contas contábeis e balancetes;

h) elaborar balancetes e auxiliar na elaboração de balanços;

i) Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

j) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldades relacionadas às
áreas de atuação ou ambiente;

k) executar outras atividades correlatas e afins.

 

6 - DOS RESULT ADOS

6.1 - As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos(as)
candidatos(as).

6.2 - O resultado defini vo do processo sele vo será divulgado por meio da internet,
no site: http://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/coordenadorias/coordenadorias2/mobilidade-
coordenadorias

6.3 - Caberá recurso a ser interposto pelo(a) candidato(a) interessado(a) até 48
(quarenta e oito) horas após a  divulgação do resultado.

6.4 - O recurso deverá ser realizado através do e-mail
mobilidade.servidor@unifesp.br, colocando como assunto do e-mail “Recurso Edital de Remoção
Unifesp 41/2021", sendo a decisão divulgada em até dez dias, no website -
http://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/coordenadorias/coordenadorias2/mobilidade-
coordenadorias

6.5 - Os recursos deverão ser devidamente fundamentados pelo pleiteante e
documentação comprobatória  referente ao argumento apresentado, explicitando o item e o
objeto do recurso.

6.6 - A análise dos recursos será realizada pela Comissão Avaliadora.

6.7 - Após apreciação dos recursos, os indeferidos serão respondidos diretamente
ao(a) servidor(a) interessado(a)  por e-mail e os deferidos poderão provocar alterações na
classificação geral.

6.8 - Por ocasião da interposição dos recursos, não será admi da a complementação
de informações ou novas informações não prestadas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.

6.9 Após a publicação da homologação do resultado deste edital será aberto o
processo de remoção para o campus de destino do(a) candidato(a) selecionado(a).

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1 - A publicação das vagas divulgadas neste Edital, não implica na obrigatoriedade
do seu preenchimento e nem gera direito ao(a) servidor(a) de ser removido(a), tratando-se apenas
de expectativa da remoção.

7.2 - O(A) servidor(a) removido(a) deverá permanecer por um período de 24 (vinte e
quatro) meses no des no, sendo vedada nova Remoção nesse período, exceto por interesse da
Administração, ressalvados os casos previstos na legislação vigente.

7.3 Não serão aceitos documentos fora das datas estabelecidas em cronograma;

7.4 O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em parte ou no todo, a
qualquer tempo, desde que mo vos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem
que isso venha gerar direito e obrigações em relação aos envolvidos.

7.5 A Unifesp não se responsabilizará pelo recolhimento de o cio, por parte da
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administração superior do governo federal, da(s) vaga(s)ofertada(s) por meio deste edital, de modo
que o respectivo edital será automaticamente cancelado.

7.6 - Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão apreciados pela
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas.

Anexo I: Formulário de Inscrição

 

8 - DO CRONOGRAMA

12/02/2021 a 08/03/2021 - Inscrições

09/03/2021 a 10/03/2021 - Interposição de Recurso das Inscrições 

11/03/2021 a 12/03/2021 - Homologação dos Inscritos

15/03/2021 a 19/03/2021 - Previsão de processo de seleção e classificação

                         22/03/2021 - Previsão de publicação do Resultado Preliminar

23/03/2021 a 26/03/2021 - Previsão de Interposição de Recurso

29/03/2021 a 01/04/2021 - Resposta do Recurso

                  Até 08/04/2021 - Publicação do Resultado

 

 

 

 

SORAYA SOUBHI SMAILI
REITORA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reit ora, em 11/02/2021,
às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
0571759  e o código CRC 1761213A.

Rua Sena Madureira 1500 Térreo - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 -
http://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23089.001060/2021-55 SEI nº 0571759
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