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OBJETIVO DO PROCESSO

Processo destinado a selecionar docentes para o cargo de Professor Efetivo do
Magistério Superior da Fundação Universidade Federal do Pampa.

DEFINIÇÕES E SIGLAS

SIASS: Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
SEI: Sistema Eletrônico de Informação
DP: Divisão de Perícias
DAFA: Divisão de Acompanhamento Funcional e Afastamentos

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Ordem Atividade Ator Descrição da atividade

1 Abertura do processo no
SEI

Direção de campus Criar um novo processo no SEI
“PROGEPE - Solicitação de
Abertura de Concurso Público
(Professor Efetivo)”.
Preencher e assinar o formulário
“PROGEPE – Solicitação de
Abertura de Concurso Público
(Professor Efetivo)”.(geralmente
Direção do Campus assina).

2 Anexar a Ata de
aprovação do Conselho
do Campus ou Ad
Referendum

Direção de campus Anexar a ata de aprovação do
Conselho do Campus ou Ad
Referendum do(a) Diretor(a) do
Campus (Presidente do Conselho)
referente a abertura de concurso
público e o perfil da vaga.

3 Avaliar as Manifestações
de Interesse em
Redistribuição para a
Unipampa

Direção de campus Documentar no processo no SEI
que houve consulta às
manifestações dos interessados
em redistribuição à Unipampa no
sistema GURI, conforme Artigo 3º
da Instrução Normativa Unipampa
nº 01, de 29 de Setembro de 2020,
indicando se haverá a tentativa de
suprir a vaga via Redistribuição ou
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o prosseguimento do processo de
concurso por não haver perfil
compatível entre os interessados.
Em caso de haver concurso válido
com banco de aprovados, a
prioridade será a utilização do
banco de aprovados para
provimento das vagas existentes.

4 Avaliar processo de
solicitação

DCSP - Divisão de
Concursos e Seleção
de Pessoal

A DCSP avalia os documentos
enviados, além de verificar a
existência de concursos válidos
com banco de aprovados para a
área e perfil solicitados.
A solicitação também será objeto
de análise do Gabinete da
Reitoria, enquanto estiver vigente
o Ofício nº 8/2020/GR/UNIPAMPA
(Retro alimentado pela atividade
5).

Se o processo necessitar de adequações deve retornar para o campus na atividade 5. Se o
processo tiver sua análise positiva, segue para a atividade 6.

5 Atender ajustes e
adequações

Direção de campus A direção do campus deve
deliberar sobre o atendimento das
melhorias ou ajustes propostos.

6 Analisar a solicitação Gabinete do Reitor A solicitação também será objeto
de análise do Gabinete da
Reitoria, enquanto estiver vigente
o Ofício nº 8/2020/GR/UNIPAMPA,
que irá avaliar se houve o
atendimento ao previsto no Artigo
3º da Instrução Normativa
Unipampa nº 01, de 29 de
Setembro de 2020.

Se o processo tiver forma adequada e estiver atendendo aos requisitos da Instrução Normativa
Unipampa nº 01, de 29 de Setembro de 2020, segue para a atividade 7.

7 Verificar se o Código de
Vaga indicado está
desocupado e apto a ser
utilizado

CAP - Coordenadoria
de administração de
pessoal

Verificar no Sistema Siape se o
Código de Vaga indicado está
desocupado e apto a ser utilizado.
Se houver qualquer impedimento
de força legal ou administrativa
para utilização do código de vaga,
é devolvido à DCSP, via SEI.

Se a verificação constatar que não há vaga, o processo é encerrado. Se houver vaga apta a ser
utilizada o processo segue para a atividade 8.
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8 Calcular o custo mensal
do docente e
encaminhamento à
PROPLAN e PROAD

CAP - Coordenadoria
de administração de
pessoal

Se houver vaga disponível,
calcular o custo mensal do
docente, de acordo com a carga
horária (20h ou 40h/Dedicação
Exclusiva), com Doutorado, no
nível inicial na Carreira, incluindo
os encargos trabalhistas.

9 Analisar disponibilidade
de recursos
orçamentários

PROPLAN Analisar a compatibilidade
orçamentária da solicitação. Se
autorizar, encaminhar o processo
para o PROAD no SEI. Não
havendo recursos orçamentários,
o processo fica sobrestado.

Se não houver autorização orçamentária o processo é encerrado. Se não houver recursos
orçamentários no momento, o processo fica sobrestado. Se os recursos orçamentários forem
autorizados, o processo segue para a atividade 10.

10 Autorizar recursos
financeiros

PROAD Analisar a compatibilidade
financeira da solicitação. Se
autorizar, encaminhar o processo
à DCSP no SEI.

11 Emitir despacho DCSP - Divisão de
Concursos e Seleção
de Pessoal

Enviar despacho de solicitação de
autorização para a abertura de
Concurso Público (Inclusão em
Edital) para o Pró-Reitor de
Gestão de Pessoas, via SEI.

12 Autorizar prosseguimento
na abertura de seleção

Gabinete Pró reitor de
Gestão de Pessoas

Em despacho específico o
pró-reitor de gestão de pessoas
autoriza o prosseguimento de
seleção via concurso público.

Se não for autorizado o prosseguimento o processo é encerrado. Se o prosseguimento for
autorizado o processo segue para a atividade 13.

13 Preparar processo de
publicação de edital

DCSP - Divisão de
Concursos e Seleção
de Pessoal

Abre-se um novo processo para
publicação do Edital de Abertura,
contemplando os processos de
solicitação que já constam com
todas as autorizações prévias,
oportunidade onde é elaborada a
Minuta da Íntegra do Edital e seu
Extrato para publicação no DOU,
de modo a subsidiar a confecção
do Edital. Emite-se, no processo, o
atestado de conformidade com
Parecer Jurídico Referencial.
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14 Analisar o processo Gabinete do Reitor Anexa despacho ao processo
autorizando a publicação do edital.

Se o processo receber uma negativa é encerrado. Se o processo for autorizado segue para a
atividade 15.

15 Organizar o edital para
publicação

Secretaria executiva
do gabinete da reitoria

Enumerar o Edital e providenciar a
assinatura do Reitor, publicar o
Edital no DOU e no site da
Unipampa.

16 Assinar  o edital do
concurso

Reitor Assinar o edital de abertura de
concurso e o extrato do edital.

17 Publicar o edital assinado Secretaria executiva
do gabinete da reitoria

Publicar o Edital no DOU e no site
da Unipampa (boletim de
serviços).

18 Estruturar página online
do concurso

DCSP - Divisão de
Concursos e Seleção
de Pessoal

Cadastrar as informações do
Edital de Abertura de Concurso
Público no GURI para criação da
Página do Concurso e para
habilitar as inscrições e geração
de boletos.
Publicar na Página de Concursos:
1- Edital de Abertura, 2-
Resolução Consuni, 3- Programa
e Bibliografia, 4- Cronograma, 5-
Requerimento de Isenção da Taxa
de Inscrição, 6- Declaração Étnico
Racial, 7- Formulário de
Pontuação da Prova de Títulos, 8-
Critérios de Avaliação, 9- Editais
de condições gerais e 10- Link
para as Inscrições no GURI.

Encerramento do processo
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Lei nº 8.112/1990.
Lei nº 12.772/2012.
Lei Complementar nº 173/2020.
Decreto nº 9.739/2019. Resolução nº 82/2014.
Resolução Consuni nº 82/2014.
Instrução Normativa Unipampa nº 1, de 29 de Setembro de 2020.
Ofício nº 8/2020/GR/UNIPAMPA

RESPONSABILIDADES

Papel Responsabilidade

Dono do processo Luís Flávio Souza de Oliveira, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

E-mail progepe@unipampa.edu.br

Telefone/Ramal

Líder de Melhoria Matheus Boni Barbosa

E-mail matheusbarbosa@unipampa.edu.br

Telefone/Ramal 9603
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