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Governo do Estado de Roraima

Universidade Estadual de Roraima 
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

EDITAL 17/2021 UERR/CUNI/REIT/GAB
 
 
 

O  VICE- REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições
que lhe conferem o Estatuto da UERR, em seu Art. 24, aprovado pelo Decreto nº. 24.022-E de 10 de outubro de 2017,
a Decisão Judicial proferida nos autos do Processo n° 0839999-17.2019.8.23.0010, com base na Lei Complementar n°.
053, de 31 de dezembro de 2001, torna público, o Processo de Remoção Interna de Docentes para a composição do
Colegiado das Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Humanas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que
ocorrerá nos termos do presente Edital, e

 
CONSIDERANDO os princípios da publicidade e da impessoalidade nos processos de remoção interna;
 
CONSIDERANDO o quadro de pessoal da Universidade Estadual de Roraima e a lotação docente junto aos
Colegiados de Curso, observando-se a interdisciplinaridade e a inserção do docente nas políticas e concepções do
Projeto Político Pedagógico do Curso em que ministra aulas;
 
CONSIDERANDO que o Estatuto da UERR elenca ser de competência da Reitoria a lotação de professores;
 
CONSIDERANDO a criação dos cursos de Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais e Licenciatura em Ciências
da Natureza e suas Tecnologias, para funcionamento regular no campus de Excelência Aplicado à Educação, conforme
Resolução nº 017, de 22 de dezembro de 2020;
 
RESOLVE:
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O presente Processo de Remoção Interna de Docentes tem por finalidade selecionar docentes interessados em
compor o Colegiado das Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Humanas e Ciências da Natureza  e suas
tecnologias que terá seu funcionamento regular no campus de Excelência Aplicada à Educação.
1.2 Todos os docentes do quadro efetivo da UERR que preencham os requisitos contidos neste Edital poderão
concorrer às referidas vagas, que estão especificadas no Anexo I deste Edital.
1.3 Os docentes da UERR que se interessem em concorrer às vagas disponibilizadas no Anexo I deverão fazer a sua
inscrição, conforme as disposições deste Edital.
1.4 Os resultados do presente Processo de Remoção Interna de Docentes e homologação do resultado final serão
divulgados no site da UERR.
1.5 Os docentes do quadro efetivo da UERR que forem removidos ao colegiado a que se destina o presente Edital,
terão sua lotação prioritária nos cursos de Ciência Humanas e Sociais e/ou Ciências da Natureza e suas Tecnologias,
podendo, em segundo plano, atender à demanda de outros cursos, como descrito no Anexo I deste Edital.
1.6 A responsabilidade pela execução das atividades relativas ao Processo de Remoção Interna de Docentes ficará a
cargo da Comissão de Remoção Docente, designada pela Portaria n° 070, de 05 de fevereiro de 2021, sob orientação
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
 
2. DOS PRÉ-REQUISITOS
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2.1 Poderão participar do presente Processo de Remoção Interna de Docentes os docentes ocupante de cargo efetivo
que na publicação deste Edital:
I. não esteja em gozo de qualquer tipo de afastamento ou licença prevista em virtude de:
a) penalidade disciplinas;
b) licença para tratamento de interesse particular;
c) licença para acompanhar cônjuge;
d) estar à disposição de outro órgão e/ou com desempenho de funções alheias às suas atribuições;
II. não tenha sido removido, a pedido, nos últimos 2 (dois) anos contados até a data de publicação do presente Edital;
III. não apresente os documentos relacionados no item 3.1 do presente Edital.
 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão recebidas no período de 10 a 12 de março de 2021, por meio de formulário próprio conforme
Anexo II, devendo ser enviado à  Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas por meio do SEI.
3.1.1 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas encaminhará à Comissão de Remoção Docente as solicitações de inscrição,
em forma de processo pelo SEI.
3.2 No ato da inscrição, o candidato(a), deverá escolher  a área para a qual deseja concorrer, observando o Anexo I.
3.3 Somente será admitida uma única inscrição por candidato.
3.4 A inscrição no Processo Seletivo de Remoção implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, não podendo o servidor alegar desconhecimento de
quaisquer dos seus termos.
3.5 Não serão recebidas inscrições extemporâneas sob nenhuma hipótese.
3.6 Os candidatos(as) que tenham as suas inscrições deferidas estarão habilitados a concorrer nesta seleção, sendo
considerada a opção de vaga feita na ocasião da inscrição.
 
4. DA SELEÇÃO
4.1 Os docentes do quadro efetivo da UERR deverão se inscrever para concorrer à vaga especificada no Anexo I deste
Edital.
4.2 Caso haja mais de um servidor docente candidato à mesma vaga, será utilizado como instrumento de desempate:
a) a formação do candidato para a vaga;
b) a titulação do candidato na área;
c) a produção científica na área, conforme critérios estabelecidos pela CAPES.
4.3 Caso persista o empate após aplicação do sistema e pontuação anterior, terá preferência o servidor com mais tempo
de efetivo exercício  no cargo de professor efetivo da UERR, de acordo com sua data de posse, persistindo o empate,
terá preferência o professor com maior tempo de docência.
 
5. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
5.1 Os resultados do Processo de Remoção Interna de Docente serão divulgados de acordo com o cronograma
constante no Anexo IV, mediante ato da Comissão de Remoção Docente a ser publicado no sítio oficial da UERR.
5.2 Do resultado do Deferimento/Indeferimento das Inscrições para concorrer na presente seleção, caberá recurso
dirigido à Comissão de Remoção Docente, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data da divulgação do resultado,
mediante requerimento (Anexo III) protocolado na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que deverá estar devidamente
fundamentado para demonstração do direito do interessado.
5.3 O texto do recurso deverá ser apresentado de forma legível e conter argumentação lógica e consistente sobre o
recurso apresentado.
5.4 Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, sem fundamentação e de forma
diferente da estipulada neste edital.
5.5 Por ocasião da interposição dos recursos, não será admitida a complementação de documentos não apresentados no
momento da inscrição, ou novas informações não prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição.
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 É vedada a inscrição de membros da comissão, destinada a realizar o Processo de Remoção Interna de Docentes da
Universidade Estadual de Roraima, no processo de remoção, objeto deste Edital.
6.2 O Docente que desistir da remoção após homologação do resultado, não poderá efetivar novo pedido da mesma
natureza, por um período de quatro anos, contados da data de publicação do ato que vier a excluí-lo da relação de
aprovados que obtiveram a remoção.
6.3 A expedição do ato de remoção dos candidatos dar-se-á por Portaria emitida pelo Reitor da UERR, com o
encaminhamento do processo, com todos os documentos apresentados pelo candidato(a), devidamente protocolado.
6.4 A remoção de que trata este Edital observará para todos os fins a legislação em vigor.
6.5 Após efetivado o ato de remoção, o servidor removido compromete-se a:
a) desempenhar as atividades do cargo no novo Curso de lotação;
b) cumprir o regime de trabalho que está enquadrado.
c) passar um ciclo de 4 (quatro) anos no colegiado para pedir uma nova remoção a outro colegiado.
6.6 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, fica responsável em prestar todas as informações à Comissão de Remoção de
Docentes sobre os documentos necessários no item 4.2.
 

Boa Vista-RR, 05 de  março de 2021.

 

CLAUDIO TRAVASSOS DELICATO
Vice-Reitor

 

 

ANEXO I

COLEGIADO A SER LOTADO

FORMAÇÃO
DO

DOCENTE
CANDIDATO

NÚMERO
DE

VAGAS

CURSOS A SEREM
ATENDIDOS

PRIORITARIAMENTE

CURSOS A SEREM
ATENDIDOS

SECUNDARIAMENTE

COLEGIADO INTERDISCIPLINAR
DE CIÊNCIAS HUMANAS E

SOCIAIS E/OU CIÊNCIAS DA
NATUREZA E SUAS

TECNOLOGIAS

a) Ciências
Sociais 2

CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS E/OU
CIÊNCIAS DA

NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

Segurança Pública
Serviço Social

b) Filosofia 2 Filosofia
c) História 1 História

d) Geografia 1 Geografia
e) Letras 1 Letras

f) Ciências
Biológicas 1 Ciências Biológicas

g)Física 1 Física
h) Química 1 Química

i) Pedagogia 1 Pedagogia

 

ANEXO II
 
FICHA DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO Nº             /                                 CAMPUS:                                        

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome:                                                                                                                                          
CPF nº:                                                                Matrícula:                                                                             
INFORMAÇÕES FUNCIONAIS
Formação Docente:                                                                                                       
                                                    Cargo/Carreira:                                                                            Função:             
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                                                   Lotação:                                    Unid. de Exercício:                                                           Tel.
Trabalho:   Tel.
Residencial:                                                                            Celular:                                                                                                       
Área de Conhecimento:                             Formação do Docente:

 

ANEXO III

FORMULÁRIO DE RECURSO
  
CERTAME:________________________________________________________________________
  
  
TIPO DE RECURSO
(Assinale o Tipo de Recurso)
( ) CONTRA O RESULTADO PARCIAL
( ) OUTROS:
  
 
  
 
NOME POR EXTENSO (Legível)
  
  
  
____________________________________________________________________
Assinatura

 

ANEXO III
CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADES LOCAIS

08/03/2021 Publicação do Edital.  Site da UERR.

09/03/2021 Período para impugnação do Edital. PROGESP

10 a 12/03/2021 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES.  Pelo SEI  (PROGESP)

15/03/2021 Homologação Preliminar das Inscrições. Site da UERR

16/03/2021 Interposição de Recursos sobre a Homologação das Inscrições.  Pelo SEI (PROGESP)

17/03/2021 Homologação Final das Inscrições Site da UERR

18/03/2021 Divulgação do Resultado Preliminar Site da UERR

19/03/2021 Interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da Prova escrita Pelo SEI (PROGESP)

22/03/2021 Divulgação do Resultado Final Site da UERR

23/03/2021 Homologação do Resultado Final do Concurso Site da UERR

24/03/2021 Apresentação  à PROEG dos Professores do novo Colegiado PROEG
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Documento assinado eletronicamente por Claudio Travassos Delicato, Vice-Reitor, em 05/03/2021, às 08:25,
conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código
verificador 1520005 e o código CRC 78A9A35C.
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