
 
 

EDITAL Nº 006/2018  
 

EDITAL DE CHAMADA INTERNA NUDEPE 01/2018 
 

 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, de acordo com o que orienta a Resolução nº 136, 
de 22 de março de 2016 do Conselho Universitário (CONSUNI), torna pública a 
inscrição de servidores integrantes da Carreira de Magistério Superior e do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), para a 
formação do cadastro de interessados em desenvolverem as atividades de 
Instrutoria, Tutoria em Curso a Distância e Elaboração de Material Didático para 
Ações de Capacitação Profissional no âmbito da Universidade durante o ano de 
2018. 
 
1 . DA REMUNERAÇÃO 
 
1.1  A remuneração será feita de acordo com o número de horas de cada curso e os 
valores a serem pagos serão conforme Tabela de Gratificação por Encargo de 
Curso e Concurso (GECC) vigente no período de execução dos trabalhos, de 
conformidade com a Legislação em vigor, em especial, o que determina a 
Resolução do Conselho Universitário da UNIPAMPA (CONSUNI) Nº 4, de 27 de 
maio de 2010 e as instruções normativas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGEPE) para este fim. 
 
2 . DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
 
2.1 Ser servidor público federal efetivo, docente ou técnico-administrativo, em 
exercício na UNIPAMPA. 
2.2 Possuir Capacitação, Habilitação e/ou Experiência Profissional comprovada 
na(s) área(s) de atuação pretendida(s) através da documentação exigida no Tópico 
5 deste Edital. 
2.3 Não estar afastado de suas atividades profissionais por qualquer tipo de licença 
entre as previstas da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quando da 
inscrição para participar deste Edital e nem previsto afastamento para o ano de 
2017. 
 
3 . DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
As áreas de atuação e as oportunidades de Instrutoria, Tutoria em Curso a Distância 
e Elaboração de Material Didático para Ações de Capacitação da UNIPAMPA estão 
indicadas no Anexo I deste Edital. 
 
4 . DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 Período de Inscrições: Das 12h do dia 25 de janeiro até as 23h59min do dia 23 
de fevereiro de 2018. 
 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Programa-de-Capacita%C3%A7%C3%A3o-e-Qualifica%C3%A7%C3%A3o-dos-TAEs.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Programa-de-Capacita%C3%A7%C3%A3o-e-Qualifica%C3%A7%C3%A3o-dos-TAEs.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-4_2010-Gratificação-por-Encargo-de-Curso-ou-Concurso.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-4_2010-Gratificação-por-Encargo-de-Curso-ou-Concurso.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm
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4.2 A inscrição deverá ser realizada através de formulário eletrônico disponibilizado 
na Página Web Inscrições em Processos Seletivos da UNIPAMPA no endereço 
eletrônico https://www11.unipampa.edu.br/guri/psa/processos/ durante o período de 
Inscrições indicado no Tópico 4.1. 
4.3 No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a(s) área(s) de atuação e 
oportunidade(s) para o qual(is) estará se candidatando. Caso ocorram mais de uma 
inscrição por servidor interessado, será considerada válida a última que foi realizada 
antes do encerramento do prazo de inscrições. 
 
5 . DA DOCUMENTAÇÃO  
 
5.1 Quando da inscrição através do formulário eletrônico disponibilizado, o candidato 
deverá anexar os documentos, obrigatórios e comprobatórios, abaixo relacionados 
no formato digital “PDF” de acordo com a(s) área(s) de atuação e oportunidades de 
Instrutoria, Tutoria em Curso a Distância e Elaboração de Material Didático para 
Ações de Capacitação da UNIPAMPA estão indicadas no Anexo I deste Edital:  
5.1.1 documento obrigatório: cópia da frente e do verso dos Diplomas de graduação, 
especialização, mestrado e/ou doutorado; 
5.1.2  documento comprobatório: cópia da frente e do verso de(s) Certificado(s) de 
curso(s) específico(s) na(s) área(s) de atuação pretendida(s); 
5.1.3 documento comprobatório: cópia da frente e do verso de atestado(s) e/ou 
declaração(ões) de representante(s) de organização(ões) pública(s) ou privada(s) 
assinada(s) por seu(s) representante(s) certificando experiência do servidor 
candidato na(s) área(s) de atuação pretendida(s), tanto como atividade(s) de 
execução, como  de instrutoria e/ou treinamento realizada(s); 
5.1.4 documento comprobatório: cópias da primeira página da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) do servidor candidato e da(s) página(s) com o(s) 
registro(s) de emprego(s) que comprove experiência na(s) área(s) de atuação 
pretendida(s); 
5.1.5 documento obrigatório: cópia do Currículo Lattes atualizado extraído do Portal 
da Plataforma Lattes mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI).  
5.2 A inscrição via Internet, conforme indicado no Tópico 4.2, será a única 
modalidade aceita para participar da seleção para Instrutoria e/ou Tutoria referente a 
este Edital. 
 
6 . DA SELEÇÃO 
 
6.1 A seleção dos Instrutores e/ou Tutores será efetuada a partir da análise das 
informações fornecidas através do formulário eletrônico de inscrição e dos 
documentos indicados no Tópico 5 deste Edital, por comissão nomeada para este 
fim específico pela Coordenação do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal 
(NUDEPE). 
 
7 . DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
7.1 A lista preliminar dos candidatos aprovados com indicação da(s) respectiva(s) 
áreas de atuação e oportunidade(s) será divulgada na página do NUDEPE na Web a 
partir das 12h00min do dia 05 de março de 2018.  
 
 

https://www11.unipampa.edu.br/guri/psa/processos/
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8 . DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 Do resultado da seleção referente a este Edital caberá recurso, a ser oficializado 
dentro de dois (2) dias úteis, dirigido a Coordenação do NUDEPE através do e-mail: 
nudepe@unipampa.edu.br, com a exposição dos motivos do apelante. 
8.2 Os inscritos deverão ter ciência de que, se selecionados, serão os responsáveis 
pela sistematização do conteúdo, de acordo com o que está disposto no 
Levantamento de Necessidades de Capacitação – Edição 2018 (LNC 2018).  
8.2.1 É de responsabilidade de cada servidor selecionado o devido preenchimento 
da(s) proposta(s) de ação(ões) de capacitação (Formulário adotado pelo NUDEPE) 
que desejar propor ao Núcleo para ser(em) realizada(s) durante o ano de 2018;  
8.2.2. É de responsabilidade de cada servidor selecionado entregar, em tempo hábil 
para reprodução e distribuição, ao NUDEPE a apostila e/ou material digital a ser 
utilizado em cada ação de capacitação que for atuar. 
8.3 Os selecionados comporão o Banco de Instrutores do NUDEPE e serão 
chamados conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários, de 
acordo com o calendário de capacitações para o ano de 2018. 
8.4 O resultado da seleção referente a este Edital, terá validade até o dia 31 de 
dezembro de 2018 a contar da publicação final dos selecionados para as áreas e 
oportunidades indicadas no Anexo I. 
8.5 Os casos omissos relacionados a este Edital serão tratados, em nível 
administrativo: em primeira instância, pela Coordenação do NUDEPE; em segunda 
instância, pela Administração Superior da Universidade; e em terceira e última 
instância, pelo Plenário do CONSUNI. 
 
Bagé, 19 de janeiro de 2018.  
  
 
 
 
 

                                                  Maurício Aires Vieira 
                                                                                           Vice-Reitor 

mailto:nudepe@unipampa.edu.br
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ANEXO I 
 

Eixos 
(Planejamento 
Estratégico) 

Macroprocessos Áreas de Conhecimento 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

Informática 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Pessoas Relações Humanas, Equipes e Liderança 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Pessoas Segurança, Saúde e Qualidade de Vida 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Planejamento 
Planejamento e Administração de 

Recursos 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Comunicação 
Institucional 

Língua Estrangeira 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Comunicação 
Institucional 

Português e Redação 

Compromisso 
Social 

Gestão – Acessibilidade Libras e Acessibilidade 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Aperfeiçoamento em Ensino 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Gestão na Área Acadêmica 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Aperfeiçoamento em Extensão 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Orçamentário-financeiro Finanças e Contabilidade 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Governança Infraestrutura, Obras e Fiscalização 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Conhecimentos e Práticas Laboratoriais 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Iniciação à Docência 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Aperfeiçoamento em Pesquisa 

Aperfeiçoamento 
Institucional 

Gestão – Comunicação 
Institucional 

Comunicação, Difusão e Arte 

Excelência 
Acadêmica 

Gestão Acadêmica Biblioteconomia e Arquivologia 

 


