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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E 
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS PARA A SELEÇÃO DE DOCENTES 
PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR NA UNIPAMPA: 

 

A Divisão de Concursos e Seleção de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas - PROGEPE é responsável institucional pela seleção de recursos humanos 
para o quadro Técnico-Administrativo e Docente da Universidade Federal do Pampa, 
envolvendo a estruturação e o aperfeiçoamento de metodologias e processos 
relacionados ao planejamento, coordenação e acompanhamento das seleções. 

Entre outras, são atribuições da Divisão de Concursos e Seleção de Pessoal: 

O planejamento, coordenação e acompanhamento dos Concursos Públicos - CP e 
Processos Seletivos Simplificados - PSS, destinados a selecionar docentes para o 
Quadro Permanente e Temporário de Pessoal da Universidade, processos 
regulamentados pelas Resoluções CONSUNI nº 82/2014 e nº 117/2015, 
respectivamente. 

IMPORTANTE: Os documentos indispensáveis (formulários, check-lists, 
fluxogramas) a serem utilizados para os procedimentos a seguir, e os que servem de 
guia para atuação na realização dos concursos e processos seletivos simplificados, 
encontram-se disponíveis por meio do endereço eletrônico: 
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/procedimentos-concursos-e-selecoes 

 

INSTRUÇÃO DE PROCESSO 

Quando solicitar? 

Concursos: quando do surgimento de vaga nova (novo código) ou vacância ou 
redistribuição de servidor (publicados no DOU).  

Processos Seletivos: quando do afastamento de professor efetivo (Ex.: Cargo de 
Direção, Licença Saúde, Gestante, Afastamento para Qualificação - este último 
dependerá da existência de vaga disponível no “Banco de Vagas Equivalente do 
Campus”). 

Solicitação de abertura de Concursos Públicos e Processos Seletivos 
Simplificados: 

A solicitação deve ser elaborada pelas Comissões dos Cursos e aprovada no 
Conselho do Campus de origem da vaga, objetivando a busca pelo perfil mais 
adequado para atender às necessidades institucionais, conforme as normativas 
internas da Universidade.  

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/progesp/procedimentos-concursos-e-selecoes
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Após a aprovação no Conselho, a Direção do Campus deverá encaminhar a 
solicitação para a abertura da seleção à Divisão de Concursos Públicos da PROGEPE, 
através do e-mail: concursos@unipampa.edu.br, contendo os seguintes documentos: 

a) o formulário original de solicitação de abertura de Concursos Públicos ou 
Processos Seletivos Simplificados, devidamente preenchido e assinado, informando:  

b) o formulário original de solicitação de abertura de Concursos Públicos ou 
Processos Seletivos Simplificados, com as mesmas informações, porém, na versão em 
Word; e 

c) a Ata do Conselho do Campus, contendo as seguintes aprovações: 

- área de conhecimento da vaga; 

- requisitos para a vaga; e 

- pesos dos critérios das provas. 
Obs: Em caso de necessidade de retificação das informações constantes na 

Ata do Conselho do Campus, será indispensável nova aprovação deste órgão. 

Composição da Comissão Examinadora:  

Deverá ser elaborada pelas Comissões dos Cursos e aprovada no Conselho do 
Campus proponente, somente após a homologação das inscrições dos candidatos 
(devido à necessidade de constatação de que não há impedimento de seus membros 
com os candidatos participantes da seleção). 

Após a aprovação no Conselho, a Direção do Campus deverá encaminhar a 
solicitação para a abertura da seleção à Divisão de Concursos Públicos da PROGEPE, 
através do e-mail: concursos@unipampa.edu.br, contendo os seguintes documentos: 

a) o formulário de indicação da Comissão Examinadora (Nome, Órgão/Entidade, 
Lattes), além da data, hora e o local de realização das provas na versão em Word; e 

b) a Ata do Conselho do Campus, contendo a aprovação dos membros da 
Comissão Examinadora. 

Obs: Em caso de necessidade de retificação das informações constantes na 
Ata do Conselho do Campus, será indispensável nova aprovação deste órgão. 

Da composição da Comissão Local de Concursos:  

A Comissão Local de Concursos de cada Campus deverá ter seus membros 
indicados pelo Diretor e designados pelo Reitor através de portaria, conforme a 
Resolução CONSUNI regulamentadora. Esta Comissão tem caráter permanente, sendo 
composta por, no mínimo, 5 (cinco) servidores e possui as seguintes atribuições: 

mailto:concursos@unipampa.edu.br
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I. contatar os candidatos para informar data, hora e local das provas; 

II. assessorar a Banca Examinadora durante todo o processo que rege o certame; 

III. organizar e conferir a documentação do Concurso e, posteriormente, encaminhar 
à Divisão de Concursos para homologação, especialmente as atas que comprovam os 
atos da Comissão Examinadora durante a condução dos trabalhos; 

IV. organizar previamente a aplicação das provas no Campus; 

V. emitir as atas e as listas de presença de cada etapa do Concurso; 

VI. outras atividades relacionadas à organização do Concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisão de Concursos e Seleção de Pessoal 
Coordenadoria de Gestão de Carreiras 
PROGEPE/UNIPAMPA 
 
concursos@unipampa.edu.br 
Fone: (53) 3240-5419 
Ramal (VoIP):  9603/ 2330 
 
Equipe: 
 
Eder Pereira da Silva  – Chefe da Divisão 
Assistente em Administração 
edersilva@unipampa.edu.br 
 
Gabriel de Souza Niches 
Assistente em Administração 
gabrielniches@unipampa.edu.br 
 
Matheus Boni Barbosa 
Administrador 
matheusbarbosa@unipampa.edu.br 
 
Renata Silva de Garcia 
Assistente em Administração 
renatagarcia@unipampa.edu.br 

 


