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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL PROGEPE Nº 135, DE 05 DE JUNHO DE 2018

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
– UNILA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, conforme competências delegadas
por meio da Portaria Unila nº 965, de 08 de junho de 2016, torna pública a abertura das
inscrições para a formação de lista de Técnicos-Administrativos em Educação interessados em
Remoção, com a possibilidade de permuta entre unidades.

1 PRÉ-REQUISITOS
1.1 Podem se inscrever os servidores do quadro ativo permanente da UNILA, que atendam a
todos os requisitos a seguir:
1.1.1 Estar em efetivo exercício;
1.1.2 Ser ocupante de cargo da Carreira Técnico Administrativa em Educação; e
1.1.3  Não  se  encontrar  licenciado  ou  afastado  de  suas  funções  na  UNILA,  aplicando-se
exceção às licenças e afastamentos relacionados no Art. 102, Inciso I e Inciso VIII, alíneas
“a”, “b” e “d” da Lei no 8.112/1990.

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições estarão abertas a partir das 16 horas do dia 07 de junho de 2018 até as
23h59min do dia 24 de junho de 2018.
2.2 Os candidatos  deverão  realizar  sua  inscrição  via  sistema Inscreva,  disponível  no link
<https://inscreva.unila.edu.br/ >, e poderão indicar até 03 (três) opções de unidades de lotação.
2.3 Deverão, também, inserir/atualizar as informações no Banco de Talentos, disponível no
SIGRH por meio do link <https://sig.unila.edu.br/sigrh/servidor/portal/servidor.jsf>.
2.3.1 O Banco de talentos poderá ser utilizado posteriormente para seleção de ocupantes de
Funções de Confiança e Cargos em Comissão.

3 DA FORMAÇÃO DA LISTA DE INTERESSADOS
3.1 A lista de interessados em remoção será formada por meio da análise/comprovação das
informações constantes na inscrição.
3.2 Após efetivada a inscrição, o candidato receberá um código numérico, de confirmação de
participação no referido edital.
3.3  Caso haja  mais  de  um interessado em remoção  para  a  mesma unidade  de  lotação,  a
classificação se dará por ordem de inscrição.

4 DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INTERESSADOS
4.1 O Edital  de Homologação dos  Interessados,  com a relação de códigos numéricos  dos
inscritos, será divulgado no dia 27/06/2018, por meio da página da PROGEPE.
4.1.2. O interessado deverá consultar o Edital de Homologação para confirmar sua inscrição.
4.2  Não  haverá  divulgação  da  lista  de  nomes  dos  interessados  por  meios  eletrônicos  ou
boletim de serviço.
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4.3 Os dados funcionais e pessoais dos interessados que tiverem deferimento na homologação
das inscrições, será restrito ao acesso da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Núcleo de
Movimentação de Pessoas.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A classificação final terá validade de 2 (dois) meses.
5.2 A participação neste edital não garante o direito a remoção, uma vez que tal ação presta-se
apenas  à  formação  de  lista  de  interessados  em  remoção,  a  critério  da  Administração  da
UNILA, durante o prazo de validade do mesmo.
5.3 Poderão ser efetivadas as remoções nos termos do Art. 36, Parágrafo único, inciso II, da
Lei  8112/90,  tendo como critérios  a  ordem de classificação,  o resultado da avaliação das
informações constantes no Banco de Talentos e a necessidade institucional.
5.4 Todos os candidatos serão notificados pela PROGEPE e NUMP quanto a possibilidade de
remoção.
5.5 Caso não seja possível realizar  a movimentação para as unidades indicadas,  o NUMP
poderá sugerir outra opção ao candidato.
5.6 Caso o candidato que estiver classificado na Lista de Interessados desista da remoção
quando do eventual surgimento de uma vaga,  o mesmo será automaticamente excluído da
lista.
5.6.1  O  candidato  poderá  manifestar  a  desistência  da  movimentação  com  antecedência
máxima de 01 (um) dia anterior à data de publicação da portaria de remoção.
5.6.2  O  candidato  deverá  formalizar  sua  desistência  mediante  requerimento  expresso  e
irretratável dirigido à PROGEPE.
5.7  As  solicitações  de  remoção  efetuadas  antes  da  publicação  deste  edital  não  serão
consideradas para fins de inscrição no presente processo.
5.8 Os candidatos relacionados na lista definitiva poderão ser convocados para participação de
entrevista, com vistas a subsidiar a decisão de possível lotação.
5.9  Em momento  oportuno,  o  Núcleo  de  Movimentação  de  Pessoas,  em conjunto  com a
PROGEPE, notificará a chefia imediata e gestor máximo da unidade em que o servidor estiver
lotado, com o objetivo de intermediar a movimentação.
5.10 A movimentação não estará condicionada à reposição imediata do quadro de servidores
da  unidade  em  que  houver  decréscimo,  de  acordo  com  o  §2o  do  Art.  18,  da  Instrução
Normativa PROGEPE no 01, de 16 de novembro de 2016.
5.11 Concluídas as tramitações deste edital, a PROGEPE poderá expedir portaria de remoção
a ser publicada em Boletim de Serviço.
5.12 Eventuais remoções de ofício poderão ser realizadas a critério da administração mesmo
durante a vigência deste edital.
5.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
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