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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: (85) 3332.6172 e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL PROGRAD Nº 31

 

EDITAL PROGRAD/UNILAB Nº 31/2022, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA PRÓ-REITORIA DE
GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

 

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD), no uso de suas atribuições legais, torna público o
chamamento  para inscrição de servidores com a finalidade de par�cipação no Programa de Gestão (PG)
da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), observadas as disposições constantes no presente Edital, na
Resolução Conad/Unilab nº 09, de 25 de outubro de 2021, no  Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022,
na Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020, no Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de
2022 e demais legislações aplicáveis à matéria. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores em
exercício na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), com a finalidade de par�cipação no Programa de
Gestão (PG), conforme regulamento aprovado pela Resolução Conad/Unilab Nº 09, de 25 de outubro de
2021 e as disposições do Edital SGP/Unilab nº 06, de 20 de setembro de 2022.

1.2. O chamamento público será regido por este edital, promovido e executado pelo dirigente da Pró-
Reitoria de Graduação, com o apoio dos gestores em nível imediatamente inferior. 

 

2. DAS NORMAS DO PG

2.1. O PG da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) terá abrangência para os servidores lotados na
PROGRAD, na Coordenação de Regulação, Avaliação e Censo (CORAC), na Coordenação de de Projetos e
Acompanhamento Curricular (COPAC) e na Coordenação de Ensino de Graduação e Seleção (COEGS). 

2.2. O servidor par�cipante do PG e o chefe imediato de cada setor da PROGRAD elaborarão o(s) plano(s)
de trabalho(s) individual(is) a ser(em) desenvolvido(s) pelo setor.

2.2.1. O servidor par�cipante do Programa de Gestão deverá assinar seu plano de trabalho individual,
contendo:  

I) as a�vidades a serem desenvolvidas com as respec�vas metas expressas em horas equivalentes;  



04/10/2022 15:56 SEI/UNILAB - 0549245 - Edital - Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=620668&infra_sis… 2/10

II - o regime de execução em que par�cipará do programa de gestão, indicando o cronograma em que
cumprirá sua jornada em regime presencial, quando for o caso; e

III) o termo de ciência e responsabilidade. 

2.2.2. Para fins de elaboração do plano de trabalho deverá ser observada a tabela de a�vidades,
elaborada conforme o art. 9º, da Resolução CONAD nº 09/2019, de 25 de outubro de 2021 e as
necessidades específicas de cada setor.

2.3. Entende-se por chefia imediata, a autoridade ocupante de cargo com Função Gra�ficada (FG) e Cargo
de Direção (CD) imediatamente superior ao par�cipante. 

 

3. DOS REGIMES DE EXECUÇÃO  

3.1. O presente edital prevê a habilitação e a adesão dos servidores ao seguinte regime:  

3.1.1. Regime de execução parcial: quando a forma de teletrabalho a que está subme�do o par�cipante
restringe-se a um cronograma específico, com jornada presencial não inferior a 20% da semanal,
dispensado do controle de frequência exclusivamente nos dias em que a a�vidade laboral seja executada
remotamente. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG

4.1. Poderão par�cipar do PG os servidores efe�vos, os servidores públicos ocupantes de cargo em
comissão e os contratados temporários regidos pela Lei 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que estejam
em efe�vo exercício no setor para o qual existam vagas disponibilizadas no presente edital, e que
desenvolvam a�vidades que:

4.1.1. Possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a u�lização de recursos
tecnológicos, cuja natureza:

I) demande maior esforço individual e menor interação com servidores públicos ou a comunidade;

II) seja de complexidade que exija elevado grau de concentração; ou 

III) seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização nas
entregas. 

 

5. DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PG 
5.1. Estão impedidos de par�cipar do programa de gestão os servidores da PROGRAD: 

5.1.1. Cujas atribuições se enquadrem nos incisos I e II do § 2º do art. 5º da Resolução Conad/Unilab nº
09, de 25 de outubro de 2021 e aqueles cujas a�vidades não permitam a efe�va mensuração da
produ�vidade, resultados e desempenho em relação às entregas. 

5.1.2. Tenham menos de 15 (quinze) meses de estágio probatório; 

5.1.3. Apresente contraindicações por mo�vo de saúde, constatada em perícia médica; 

5.1.4. Tenham sofrido penalidade disciplinar nos 02 (dois) anos anteriores à indicação; 

5.1.5. Cuja natureza da a�vidade exija a presença �sica do par�cipante na unidade ou que sejam
desenvolvidas por meio de trabalho externo; 

5.1.6. Que como forma de viabilizar o teletrabalho, reduza a capacidade de atendimento de setores que
atendem ao público interno e externo; 

5.1.7. Que se u�lize de terceiros para a execução dos trabalhos acordados como parte das metas;

5.1.8. Quando a realização do trabalho remoto provoque prejuízos ao atendimento ao público e à
realização das a�vidades co�dianas do setor em que seja implantada, não sendo compa�vel com os
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casos em que seja autorizada a jornada flexibilizada de trabalho nos termos da Portaria Reitoria nº 461,
de 10 de novembro de 2020; e

5.1.9. Ocupantes do cargo efe�vo de Professor do Magistério Superior ou Professor Subs�tuto ou
Visitante. 

5.1.9.1. A vedação con�da no item 5.1.9, não desobriga o professor ocupante de Cargo de Direção (CD)
ou Função Gra�ficada (FG) à elaboração dos programas de gestão, criação dos planos de trabalho
(conforme o caso) e avaliação dos resultados das a�vidades de suas equipes vinculadas no sistema PGD
Susep.

 

6. DO DESLIGAMENTO DO PG

6.1. A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) desligará o par�cipante do PG: 

6.1.1. Por solicitação do par�cipante, através de processo SEI, observada a antecedência mínima de 10
(dez) dias; 

6.1.2. No interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou redimensionamento da
força de trabalho, devidamente jus�ficada, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias; 

6.1.3. Pelo descumprimento das metas e obrigações previstas no plano de trabalho a que se refere o art.
19 e do termo de ciência e responsabilidade a que se refere o art. 14 da Resolução Conad/Unilab Nº 09,
de 25 de outubro de 2021; 

6.1.4. Pelo decurso de prazo de par�cipação no programa de gestão; 
6.1.5. Em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício; 

6.1.6. Em virtude de aprovação do par�cipante para a execução de outra a�vidade não abrangida pelo
programa de gestão, salvo nas acumulações lícitas de cargos quando comprovada a compa�bilidade de
horários; 

6.1.7. Pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Norma�vo;

6.1.8. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 da Resolução
Conad/Unilab Nº 09, de 25 de outubro de 2021.

                

7. DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO PG 

7.1. A permanência do par�cipante no PG será de seis meses, havendo necessidade de aprovação em
novo edital para con�nuidade no programa. 

 

8. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE DO PG 

8.1. O par�cipante do PG, deverá: 

8.1.1. Assinar termo de ciência e responsabilidade; 

8.1.2. Cumprir o estabelecido no plano de trabalho; 

8.1.3. Atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença �sica for
necessária e houver interesse da Administração Pública, na forma do art. 14 da Resolução Conad/Unilab
Nº 09, de 25 de outubro de 2021; 

8.1.4. Manter permanentemente atualizados os seus dados cadastrais e de contato, especialmente
telefônicos, a�vos e disponíveis aos demais servidores da unidade, respeitadas as regras de transparência
de informações e dados previstas em legislação;

8.1.5. Consultar diariamente o seu e-mail ins�tucional e demais formas de comunicação, gratuitas e com
acessibilidade, u�lizadas pela unidade e pelo setor de exercício; 
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8.1.6. Permanecer em disponibilidade para contato pelo período acordado com as chefias, não podendo
extrapolar o horário de funcionamento da unidade; 

8.1.7. Manter as chefias informadas, de forma periódica e sempre que demandado, acerca da evolução
do trabalho, bem como indicar eventuais dificuldades, dúvidas e/ou informação que possam atrasar ou
prejudicar o seu andamento e as entregas previstas no plano de trabalho; 

8.1.8. Comunicar às chefias a ocorrência de quaisquer afastamentos, licenças ou outros impedimentos
para eventual adequação das metas e prazos ou possível redistribuição do trabalho; 

8.1.9. Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e
externas de segurança da informação;

8.1.10. Re�rar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à
realização das a�vidades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e à
guarda documental, de acordo com a regulamentação da Unilab, quando houver, e mediante termo de
recebimento e responsabilidade; e

8.1.11. Providenciar as estruturas �sicas e tecnológicas necessárias, inclusive aquelas relacionadas à
segurança da informação, mediante a u�lização de equipamentos e mobiliários adequados e
ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à instalação de so�wares, conexão à Internet,
energia elétrica e telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições, de
maneira que seja possível realizar o atendimento sa�sfatório de todas as demandas e metas es�puladas. 

 

9. DAS VAGAS PARA O PG

9.1 A distribuição das vagas está descrita no Anexo II deste Edital e levará em conta o levantamento da
força de trabalho da PROGRAD (Anexo I) e consulta formal feita aos servidores da Unidade via ferramenta
eletrônica.

9.2. Para o regime de execução parcial, poderá ser adotado em até 100% do quadro funcional, desde que
os dias de presença �sica do servidor na unidade de lotação não seja inferior a 20% da jornada semanal,
o mesmo par�cipante não esteja selecionado para o regime integral e que os interessados atendam aos
pré-requisitos e não se enquadrem nas vedações con�das neste Edital.

 

10. DAS INSCRIÇÕES 

10.1. O Edital será lançado pela unidade PROGRAD via processo no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), que será encaminhado às Coordenações, informando o período de inscrições, conforme o
cronograma disposto no item 13. 

10.2. O servidor interessado em par�cipar do PG deverá abrir processo administra�vo no SEI, anexar
documento disponível no SEI “Ficha de Inscrição - Edital PROGRAD/UNILAB nº 31/2022” (Anexo III),
assiná-lo e, por fim, relacionar o processo criado ao processo de seleção inicial recebido na unidade.

10.2.1. Após a devida instrução do processo pelo interessado, o servidor deverá enviar uma mensagem
solicitando a inscrição para o e-mail ins�tucional de seu chefe imediato, u�lizando a funcionalidade de
correspondência eletrônica do SEI. A chefia imediata deverá realizar a análise com base nos critérios de
habilidades descritos no item 11 deste Edital. 

10.3. As inscrições serão realizadas, conforme o prazo estabelecido no cronograma do item 13.1,
exclusivamente por meio da ficha de inscrição, conforme Anexo III. 

10.4. Somente será admi�da uma única inscrição por servidor; em caso de mais de uma inscrição será
considerada a úl�ma.

10.5. O teor das informações inseridas no ato de inscrição é de inteira responsabilidade do servidor e sua
inveracidade acarretará as respec�vas sanções.

10.6. O servidor não poderá realizar inscrição para setor de lotação dis�nto do seu. 
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10.7. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar o andamento do presente chamamento
público.

10.8. A PROGRAD não se responsabilizará por requerimento de inscrição não recebido por mo�vos de
ordem técnica, falhas de comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

10.9. A inscrição no presente Edital implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, não podendo o servidor alegar
desconhecimento. 

 

11. DA SELEÇÃO 

11.1. A seleção dos candidatos às vagas disponíveis deverá consis�r na verificação das seguintes
habilidades: 

11.1.1. Conhecimento técnico; 

11.1.2. Capacidade de organização e autodisciplina; 

11.1.3. Capacidade de cumprimento das a�vidades nos prazos acordados; 

11.1.4. Capacidade de interação com a equipe;

11.1.5. Atuação tempes�va; 

11.1.6. Proa�vidade na resolução de problemas; 

11.1.7. Abertura para u�lização de novas tecnologias; 

11.1.8. Orientação para resultados; 

11.1.9. Capacidade colabora�va. 

11.2 As habilidades do item 11.1 serão verificadas pela chefia imediata, por meio de formulário
disponível no SEI “Ficha de Inscrição - Edital PROGRAD/UNILAB nº 29/2022” (Anexo III). 

11.3 O candidato será aprovado se considerado habilitado, pela chefia imediata, em todos os requisitos
listados no item 11.1.

11.4 A chefia imediata deverá jus�ficar caso o servidor não seja aprovado para a vaga, fundamentando
sua decisão. 

11.5. Serão selecionados os servidores inscritos dentro do número de vagas prevista no Anexo II com
base nos critérios previstos no item 11.1 deste edital.  

11.6. Quando o número de vagas foi inferior ao número de interessados nas vagas, serão observados os
seguintes critérios na priorização dos par�cipantes, nesta ordem: 

I - com horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de

1990;

II - gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;

III - com mobilidade reduzida, nos termos da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

IV - com melhor resultado no úl�mo processo de avaliação de desempenho individual, cujo escore deverá
ser desenvolvido junto a par�r da análise do formulário de avaliação; ou

V - com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descon�nuo.

11.7. Os recursos serão encaminhados para avaliação pela dirigente da Pró-Reitoria de Graduação, com o
apoio dos gestores em nível imediatamente inferior, via e- mail: prograd@unilab.edu.br. 

11.8. A listagem dos servidores aprovados no edital será publicada no site da PROGRAD. 

 



04/10/2022 15:56 SEI/UNILAB - 0549245 - Edital - Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=620668&infra_sis… 6/10

12. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA PROGRAD

12.1. A Unilab u�lizará o módulo no Sistema PGD da Superintendência de Seguros Privados (Susep) como
ferramenta de apoio tecnológico para acompanhamento e controle do cumprimento de metas e alcance
de resultados.

12.2. Cada setor deverá realizar a avaliação do PG ao final de cada trimestre e depois os apontamentos
dessa avaliação será discu�do com a Pró-Reitoria que levará a demanda, sugestões e dúvidas para a SGP,
sempre em busca de melhoria do PG. 

12.3. Detectada qualquer dificuldade de acompanhamento do monitoramento do Teletrabalho pela
chefia imediata, esta deverá no�ficar ao dirigente máximo da unidade de lotação do servidor. 

 

13. DO CRONOGRAMA 

13.1. O presente Edital obedecerá às etapas e prazos apresentados a seguir:

 

Atividade Data Prevista

Publicação do Edital 04/10/2022

Período de Inscrição 05 a 06/10/2022

Resultado Preliminar 10/10/2022

Recursos 10/10/2022

Resultado Final e Respostas dos Recursos 11/10/2022

Envio dos processos à SGP com a documentação exigida
 

13/10/2022

 
Redenção, 4 de outubro de 2022.

 

 

Rosalina Semedo de Andrade Tavares  

Pró-Reitoria de Graduação

 

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 04/10/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0549245 e
o código CRC AF04CC73.

 ANEXOS DO EDITAL Nº PROGRAD 31

 

 

ANEXO I - Força de Trabalho PROGRAD

 

Unidade Subunidades Chefia Quant TAE

PROGRAD

(03)
Prograd e CGRAD - 3

COEGS

(03)

Coord. - 1

Seção de Seleção FG-2 2

CORAC 
(03) Coord. FG-1 3

COPAC

(01)
Coord - 1

TOTAL DE SERVIDORES 10

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO II - Vagas

 

 

Setor

 

Vagas

 

Regime de
Execução

Percentual Mínimo de Carga Horária Semanal
Presencial no Regime Parcial

 

PROGRAD/CGRAD

0 Integral -

3 Parcial 40%

 

COEGS

0 Integral -

3 Parcial 40%

 

CORAC

0 Integral -

3 Parcial 40%

 

COPAC

0 Integral -

1 Parcial 40%
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Anexo III

Ficha de Inscrição

Edital PROGRAD/UNILAB Nº 29, DE XX DE OUTUBRO DE 2022

 

Nome do Servidor  

Unidade de Exercício  

Cargo efetivo  

Função Gratificada (FG)  

Jornada de trabalho  

Regime de teletrabalho (pretendido)  

Nº de dias de ativ. presenciais por
semana  

 

Verificação de Habilidades

(      ) Conhecimento técnico; 

( )Capacidade de organização e autodisciplina; 

( )Capacidade de cumprimento das atividades nos prazos
acordados; 

(    ) Capacidade de interação com a equipe;

(    )Atuação tempestiva; 

(    )Proatividade na resolução de problemas; 

( )Abertura para utilização de novas tecnologias; 

(    )Orientação para resultados; 

(    )Capacidade colaborativa. 
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Informações para caso de empate:

Deverão ser anexados ao processo de inscrição documentos comprobatórios das situações elencadas abaixo

 

1. Possui horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990;  

(   ) Sim   (   ) Não

Se sim, anexar ao processo SEI o documento comprobatório

 

2. É gestante ou lactante   

(   ) Sim   (   ) Não

Se sim, anexar ao processo SEI o documento comprobatório

 

3. Apresente mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000

(   ) Sim   (   ) Não

Se sim, anexar ao processo SEI o documento comprobatório

 

4.  Resultado do úl�mo processo de avaliação de desempenho individual:

 Anexar ao processo SEI o documento de avaliação

 

5. Tempo de exercício na unidade, ainda que descon�nuo:  

______________________________________________________

 

Referência: Processo nº 23282.015521/2022-61 SEI nº 0549245


