
EDITAL Nº 2/2019-CPPS/UFOPA, DE 23 DE JANEIRO DE 2019.

SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOS
CANDIDATOS CONVOCADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS 2019.

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS  da Universidade Federal do
Oeste do Pará, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Geral da Universidade, artigo
144, torna público a realização de seleção de servidores para compor Comissão de Habilitação dos
candidatos convocados nos processos seletivos 2019,  objeto dos Editais Nº 91/2018-CPPS/UFOPA,
de 05 de outubro de 2018 (PSR/UFOPA 2019),  65/2018-CPPS/UFOPA, de 10 de setembro de 2018
(PSEI/UFOPA 2019) e 66/2018-CPPS/UFOPA, de 10 de setembro de 2018 (PSEQ/UFOPA 2019).

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  O  edital  visa  a  seleção  de  08  (oito)  servidores  públicos  (técnicos  ou  docentes)  da
Universidade Federal do Oeste do Pará interessados em colaborar na execução dos trabalhos de
habilitação dos candidatos convocados nos processos seletivos 2019, para  o provimento de vagas
nos cursos de graduação localizados na sede e fora de sede (campi). 
1.2 Os 08 (oito) servidores selecionados, junto com os servidores dos setores responsáveis pelos
trabalhos  de  habilitação,  comporão a  Comissão  de  Habilitação  dos  candidatos  convocados  nos
Processos Seletivos 2019;
1.3 Os servidores selecionados terão seus trabalhos desenvolvidos no Campus de Santarém;
1.4 A habilitação é a fase do Processo Seletivo em que o candidato convocado deve apresentar a
documentação comprobatória das informações prestadas no ato da sua inscrição; 
1.5 Os trabalhos  da Comissão de Habilitação serão desenvolvidos no período de  04/02/2019 a
12/03/2019;
1.6  Os  trabalhos  da  Comissão  de  Habilitação  consistem  em  receber,  analisar  e  cadastrar
documentos, assim como recepcionar, prestar informações e sanar dúvidas dos candidatos;
1.7 A seleção é destinada a todos os servidores públicos da Universidade Federal do Oeste do Pará,
que não estejam cedidos para outra instituição, e nem afastado de suas atividades, por motivo de
férias ou qualquer outro tipo de licença;
1.8 O servidor público selecionado cumprirá sua jornada de trabalho como se estivesse no seu setor
de lotação;

2. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO
a) Ter autorização da chefia imediata, declarando que concorda e disponibiliza do servidor para

colaborar e atuar na Comissão de Habilitação, durante todo período deste edital, sem acarretar
prejuízo para as demandas desenvolvidas no setor de lotação;

b) Ter flexibilidade de horários, ciente de que a jornada de trabalho poderá sofrer variações; 
c) Não estar em gozo de férias no período de 04/02/2019 a 12/03/2019;
d) Participar do treinamento dia 31/012019.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 O processo de seleção ocorrerá nas seguintes fases:
a) Inscrição;
b) Seleção;
c) Treinamento.

3.2 Da inscrição:
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a) A inscrição ocorrerá nos dias 24/01 a 28/01/2019;
b) Para inscrição o servidor interessado deverá preencher e enviar por meio de endereço eletrônico

dra@ufopa.edu.br, o formulário de solicitação de inscrição. 

3.3 Da seleção:
a) O servidor deverá atender todos os critérios do item 2 deste edital para ser selecionado;
b) Caso haja  número de inscritos  maior  que o quantitativo necessário,  a  Diretoria  de Registro

Acadêmico  definirá  outros  critérios,  levando  em consideração  as  informações  prestadas  no
formulário de solicitação de inscrição.

c) Serão selecionados servidores a mais, caso hajam desistências durante o processo.

3.4 Do treinamento:
a) O treinamento será no dia 31/01/2019 (quinta-feira), das 9h às 11h30min., das 14h30min. às

17h30min;
b) O treinamento é o momento em que serão repassados ao servidor selecionado os conhecimentos

necessários para atuar durante todo processo de habilitação;
c) O Servidor que faltar no treinamento será eliminado do Processo de Seleção.

4. DOS BENEFÍCIOS
3.1 O servidor público selecionado, após o término dos trabalhos da Comissão de Habilitação, fará
jus a até 05 (cinco) dias de dispensa da sua jornada de trabalho no seu setor de lotação, dependendo
de quantas convocações tenha participado;
3.2 Os dias de dispensa da jornada de trabalho deverão ser de comum acordo com a chefia imediata
do setor de lotação do servidor, ficando ciente de que não poderá prejudicar as demandas ligadas as
suas atribuições.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Os servidores selecionados terão seus nomes encaminhados à Reitoria,  onde será emitida a
portaria da Comissão de Habilitação 2019, com designação para atuarem no período de 04/02/2019
a 12/03/2019;
5.2 A Comissão de Habilitação do PSR/UFOPA 2019 será composta por Servidores Públicos de
todos os Campus da Universidade;
a) Campus de Santarém: 12 servidores, sendo 03 (três) servidores lotados na Diretoria de Registro

Acadêmico- DRA e 01 (um) lotado no Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação -
CTIC, mais os 08 (oito) servidores selecionados no processo;

b) Campus de Alenquer;
c) Campus de Monte Alegre;
d) Campus de Oriximiná;
e) Campus de Itaituba;
f) Campus de Juruti;
g) Campus de Óbidos.
5.3 O servidor selecionado assinará sua folha de ponto para fins de comprovação do exercício das
suas funções, a qual será remetida ao seu setor de lotação após termino dos trabalhos; 
5.4  O servidor selecionado poderá a qualquer tempo ser dispensado da Comissão, por motivo de
incompatibilidade  com  as  funções  dos  trabalhos  de  habilitação  do  PSR/UFOPA 2019,  ou  por
vontade própria.
5.5 É dever dos servidor agir com cordialidade, seriedade, responsabilidade e respeito, nos diversos
momentos de interação com os demais colegas servidores e com os candidatos. 
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CRONOGRAMA

Lançamento do Edital 23/01/2019

Inscrição 24/01 a 28/01/2019

Treinamento 31/01/2019

Divulgação dos selecionados 01/02/2019

Santarém-PA, 23 de janeiro de 2019.

Daiane Taffarel
Comissão Permanente de Processos Seletivos
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ANEXO I -FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES

NOME COMPLETO:

SIAPE:

SETOR DE LOTAÇÃO:

Telefone do setor: (     )                                                            Celular: (     )

E-mail:

Você possui férias marcadas no período de 04/02/2019 a 12/03/2019?

(       )NÃO   (       )SIM

Você pode desenvolver seu trabalho em horário flexível? 

(       )NÃO   (       )SIM

Você já trabalhou alguma vez nos processos de habilitação da Ufopa?

(       )NÃO   (       )SIM

Você leu os editais dos processos seletivos 2019 (PSR, PSEQ e PSEI)?

(       )NÃO   (       )SIM

Você está participando de alguma outra Comissão dentro da Ufopa? Isso pode afetar sua atuação nessa?

(      )NÃO   (      )SIM, afetará.  (    ) SIM, não afetará.  Qual?__________________________________

O que despertou seu interesse em participar dessa seleção?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________

Assinatura do servidor

PARTE DA CHEFIA IMEDIATA:

Declaro para os devidos fins, que é de meu conhecimento e concordância que estou disponibilizando o
servidor para compor a Comissão de Habilitação dos Processos Seletivos 2019 da Ufopa, no período de
04/02/2019 a 12/03/2019, e que o mesmo terá direito a até 5 dias de dispensa da sua jornada de trabalho no
seu setor de lotação, dependendo de quantas convocações tenha participado, conforme este edital.  

________________________
Assinatura da Chefia Imediata e carimbo

  Santarém,_______ de janeiro de ________________.
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