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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: e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL Nº 01/2022 - PGD SECOM

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL - SECOM

 

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL torna o Chamamento Público para inscrição de
servidores com a finalidade de par�cipação no Programa de Gestão (PG) da Secretaria de Comunicação
Ins�tucional  (SECOM), observadas as disposições constantes no presente Edital, na Resolução
Conad/Unilab Nº 09/2021, de 25/10/2021, Edital SGP/UNILAB Nº 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022  e
demais legislações aplicáveis à matéria.

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1.1 Este edital estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais para seleção de servidores em
exercício na Secretaria de Comunicação Ins�tucional (SECOM), com a finalidade de par�cipação no
Programa de Gestão (PG), conforme regulamento aprovado pela Resolução Conad/Unilab Nº 09/2021, de
25/10/2021 e EDITAL SGP/UNILAB Nº 06, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

1.2 Entende-se por teletrabalho em regime parcial quando a forma de teletrabalho a que está subme�do
o par�cipante restringe-se a um cronograma específico, parcialmente remoto e parcialmente presencial,
dispensado do controle de frequência durante a a�vidade remota

1.2. O chamamento público será regido por este edital, promovido e executado pelo Coordenador da
SECOM, com o apoio dos servidores representantes das núcleos informais internos (administra�vo,
jornalismo, publicidade e audiovisual). 

 

2. DAS VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO

2.1 Não poderão par�cipar do programa de gestão os servidores abrangidos nas hipóteses de vedação
con�das no item 2.3. do Edital SGP e alterações.

 

3. LISTA DE ATIVIDADES

3.1 A lista de a�vidades da Secretaria de Comunicação Ins�tucional seguirá o modelo estabelecido na
Tabela de A�vidades na forma do ANEXO III deste edital. 

 

4. PROGRAMA DE GESTÃO

4.1. O Programa de Gestão da Secretaria de Comunicação Ins�tucional abrangerá o período de 05 de
dezembro de 2022 a 30 de maio de 2023.

4.2 As a�vidades a fazerem parte do programa de gestão semestral e o respec�vo regime de execução
parcial ou integral, deverá levar em consideração o planejamento da Secretaria de Comunicação. 
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4.3 A criação do programa de gestão da respec�va equipe ficará sob responsabilidade do gestor(a) da
Secretaria de Comunicação. 

4.4 Está vedada a abertura do programa de gestão por chefes de unidade fora dos nomes indicados no
item anterior.

4.5 Não será autorizada outra abertura de programa de gestão no sistema Susep sem autorização da SGP
ou autoridade superior.

4.6. O servidor par�cipante do programa de gestão e o chefe imediato da Secom elaborarão
semestralmente o(s) plano(s) de trabalho(s) individual(is) a ser(em) desenvolvido(s) pelo setor.

 

5. VAGAS

5.1 Fica estabelecida a quan�dade de vagas de teletrabalho por regime da Secretaria de Comunicação

a) Quan�dade de servidores aptos e interessados em par�cipar do PGD: 08 (oito)

b) Quan�dade de vagas para o regime integral: 0 .

c) Quan�dade de vagas para o regime parcial: 08 (oito).

5.2. Ocupantes de função gra�ficada (FG) poderão aderir ao PGD, somente em regime parcial, em até
40% da jornada semanal em dias presenciais.

5.3. Ocupantes de cargo de direção (CD) poderão aderir ao PGD, somente no regime parcial, em até 1
(um) dia de trabalho remoto durante a semana.

5.4. Servidores não ocupantes de FG ou CD poderão aderir ao regime integral.

5.5 De acordo com o planejamento interno da Secom, a unidade não disponibilizará vaga no regime
integral de teletrabalho neste primeiro momento.

 

6. HABILITAÇÃO

6.1 As inscrições serão realizadas, conforme o prazo estabelecido no cronograma presente no Anexo I,
exclusivamente, por meio da ficha de inscrição, Anexo II.

6.2 O envio da ficha de inscrição, documentos e dúvidas deverão ser encaminhados para o e-mail
secom@unilab.edu.br, respeitando o prazo de inscrições estabelecido neste edital 

6.3 O teor das informações inseridas no ato de inscrição é de inteira responsabilidade do servidor e sua
inveracidade acarretará as cominações legais per�nentes. 

6.4 É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar o andamento do presente chamamento
público, através de Processo SEI e página da SECOM no site da Unilab. 

6.5  Não poderão par�cipar da fase de habilitação os servidores que estejam:

a)       Em férias, licenças e afastamentos; e

b)      No rol de vedações e impedimentos estabelecidos no Edital SGP.

6.7 O processo sele�vo da fase de habilitação será realizado por meio de formulário eletrônico do
responsável pelo programa de gestão direcionado ao e-mail ins�tucional da equipe vinculada,
observando o período indicado no item 6.1.

6.8. Os critérios de seleção de candidatos à vaga terão como base o descrito no Edital SGP nº 6/2022

6.9 Os servidores habilitados deverão proceder com a assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade
para Adesão ao Programa de Gestão, anexo VII à resolução CONAD nº 09/2021, de 25 de outubro de
2021.

6.10 Serão selecionados os servidores inscritos dentro do número de vagas prevista no item 5.1 deste
edital.
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6.11 A listagem dos servidores aprovados no edital será publicada no site da oficial da Unilab, aba
Comunicação.

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

7.1 No caso de empate para as vagas ofertadas para o programa de gestão, deverão ser adotados os
seguintes critérios de desempate:

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.

 

8. PLANOS DE TRABALHO

8.1. Os planos de trabalho poderão ser iniciados a par�r do início do programa de gestão e autorização
da autoridade competente, de acordo com o cronograma estabelecido no Edital SGP nº 6/2020.

8.2. Caberá à chefia imediata do servidor a definição dos planos de trabalho em conjunto com o servidor,
levando em consideração a programação mensal para a unidade envolvida.

8.3. Os planos de trabalho serão realizados mensalmente, ficando as avaliações das entregas por parte da
chefia imediata até o final de cada mês.

 

9. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO

9.1 Serão desligados do programa de gestão os servidores:

I - por solicitação do par�cipante, observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

II - 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;

III - 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;

IV - pelo decurso de prazo de par�cipação no programa de gestão;

V - em virtude de remoção, com alteração da unidade de exercício;

VI - 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;

VII - pela superveniência das hipóteses de vedação previstas neste Norma�vo; e

VIII - pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas no art. 32 deste Norma�vo

 

10. REGRAS DE CONDUTA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE GESTÃO

10.1 Os servidores habilitados no programa de gestão deverão observar obrigatoriamente durante sua
execução:

a) Estar disponível nos horários ajustados e comprome�do com as entregas pactuadas;

b) Responder aos contatos de sua chefia dentro do horário da jornada de trabalho;
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c)   Zelar pela segurança dos dados e informações transmi�das e compar�lhadas;

d) Adotar postura adequada e profissional durante a realização de videoconferências e reuniões virtuais.

 

11. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS

11.1 A avaliação das entregas dos par�cipantes do programa de gestão deverá ser feita pela chefia
imediata do servidor, a quem compete o acompanhamento da jornada de trabalho.

 

12. DOS CARGOS DE JORNALISMO E TÉCNICO DE AUDIOVISUAL 

12.1 Os servidores nos cargos de jornalista e técnico de Audiovisual que integrem o Programa de Gestão
trabalharão em dias presenciais de acordo com escala organizada internamente. Tal escala, contudo,
poderá sofrer alterações a depender da necessidade de cobertura de eventos acadêmicos agendados, o
que demanda a presença destes profissionais. 

12.2 A mudança de dia a ser trabalhado presencialmente na escala não implica na mudança de
quan�dade de dias trabalhados presencialmente, mas somente em seu remanejamento.

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1 Os servidores em regime integral de teletrabalho poderão ser convocados no interesse da
Administração para a�vidade presencial com antecedência máxima de 72 horas do evento, exceto nos
casos de excepcionalidade em que a convocação poderá ser realizada em tempo inferior.

13.2 Todos os servidores e chefias imediatas deverão estar cientes das regras estabelecidas para o
programa de gestão da Unilab, especificamente:

a)       Edital da SGP nº 06, de 2022;

b)      Resolução CONAD/UNILAB nº 09/2021, de 25 de outubro de 2021;

c)       Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020;

d)      Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

 

Vinicius Alves Moraes 
Coordenador da Secretaria de Comunicação

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE INACIO DE SOUZA JUNIOR, COORDENADOR(A),
SUBSTITUTO(A), em 23/11/2022, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0578182 e
o código CRC BD0912F6.

 ANEXO I 

 

Atividade Data prevista

Lançamento do EDITAL PG-SECOM N° 01/2022       23.11.2022

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/11/2022 16:04 SEI/UNILAB - 0578182 - Edital - Seleção Pública

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=652360&infra_sist… 5/6

Período de inscrição 24.11 - 29.11.2022

Divulgação do resultado preliminar 30.11.2022

Período para recursos 01.12 - 02.12.2022

Divulgação do resultado definitivo 03.12.2022

Início do PG-SECOM 2022/2023 05.12.2022

 

ANEXO II - Ficha de Inscrição

 

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; 
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( )Orientação para resultados;

( )Capacidade colaborativa.

 

ANEXO III - TABELA DE ATIVIDADES (0571917)

 

Referência: Processo nº 23282.015946/2022-71 SEI nº 0578182


