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COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO 

                   REITOR – MARCELO KNOBEL 

CGU     - TERESA DIB ZAMBON ATVARS  

PRDU   - FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO 

     PROEC  - FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO  

 

 

D I R E T O R E S 

Titulares 

 

     FCA        ALVARO DE OLIVEIRA D’ANTONA 

     IEL         JEFFERSON CANO 

     IFGW      PASCOAL JOSÉ GIGLIO PAGLIUSO 

     FEEC       JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 

     FEQ         EDSON TOMAZ 

     IE            ANDRÉ MARTINS BIANCARELLI 

     FCM         LUIZ CARLOS ZEFERINO  

     IG           SÉRGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO  

     FEnf         MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 

 

Suplentes 

 
FEC        ALBERTO LUIZ FRANCATO 

IFCH      ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ 

FE          RENÊ JOSÉ TRENTIN SILVEIRA 

 

D O C E N T E S 

Titulares 

 
ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES  

OSVALDIR PEREIRA TARANTO   

SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA 

MARISA MASUMI BEPPU  

SÁVIO MACHADO CAVALCANTE  

ANTÔNIO CARLOS BANNWART  

PAULO CESAR MONTAGNER  

 

 

Suplentes 

 ALEXANDRE LEITE RODRIGUES DE OLIVEIRA  

 HELOISE OLIVEIRA PASTORE  

FRANCISCO HIDEO AOKI  

FERNANDO ANTÔNIO SANTOS COELHO  

 

SUPERINTENDENTE DO HC 

 

ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  

 

D I S C E N T E S 

Titulares 

CARLOS ALBERTO RODRIGO DA SILVA 

ROBSON BOMFIM SAMPAIO 

ESTER DE PAULA MORAES 

 

Suplente 

 

JOÃO LUIS SARAIVA MORAES ABREU 

                                                                

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Titulares 

 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA  

JOÃO RAIMUNDO MENDONÇA DE SOUZA  

 

Suplentes 

 

ADILTON DORIVAL LEITE  

IURIATAN FELIPE MUNIZ  

 

COMUNIDADE EXTERNA 

Titulares 

FAPESP – IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO  

DIEESE – ELIANA FERREIRA ELIAS  

Abril/2020 
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ORDEM DO DIA 

 

 

I - PARA DELIBERAÇÃO 

 

 

 A -  NOMEAÇÃO NA PARTE PERMANENTE DO QD 

 

a) Ingresso em RDIDP 

 

01) Nº 10-P-621/2020 

 

JOÃO VITOR DA SILVA – IMECC – 1) Nomeação na PP: 

Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP – área de Matemática – 2) 

Ingresso no RDIDP – Concurso homologado pela Cepe em 

07.04.20 – Aprovação pela Congregação em 12.12.19 – 

Parecer CPDI-08/20. 

 

TITULAÇÃO: Doutor em Matemática – Universidade 

Estadual do Ceará/2019 

 

OBS: Os recursos encontram-se reservados às fls. 43 do 

processo. 

  

02) Nº 38-P-226/2020 

 

JULIANE ANDRADE – FEnf – 1) Nomeação na PP: Prof. Dr. 

– nível MS-3.1 – RTP – área de Enfermagem em Saúde 

Pública – 2) Ingresso no RDIDP – Concurso homologado 

pela Cepe em 03.03.20 – Aprovação pela Congregação em 

14.02.20 – Parecer CPDI-09/20. 

 

TITULAÇÃO: Doutora em Saúde Coletiva – Unesp/2017 

 

OBS: Os recursos encontram-se reservados às fls. 66 do 

processo. 
 

b) Aplicação do RDIDP 

 

03) Nº 01-P-367/1987 

 
 

 

CARMEN LÚCIA SOARES – FEF – 1) Nomeação na PP: Prof. 

Titular – nível MS-6 – RTP – área de Educação Física e 

Sociedade – Departamento de Ciências do Esporte – 2) 

Aplicação do RDIDP – Concurso homologado pela Cepe em 

07.04.20 – Aprovação pela Congregação em 05.03.20 – 

Parecer CPDI-07/20. 

 

NOTA DA SG: A partir de 27.10.10 – Prof. Associado – MS-

5.1 – RDIDP – PP, em virtude da obtenção do título de 

Livre Docente. 

 

OBS: Os recursos encontram-se reservados às fls. 296 do 

processo. 
 

 

B -  PRORROGAÇÃO DE ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DE REGIME DE TRABALHO 

 

04) Nº 19-P-31777/2013 

 

 

 

 

ANA ELISA SPAOLONZI QUEIROZ ASSIS – FE – Prof. Dr. – 

nível MS-3.1 – RDIDP para RTC – por mais 02 anos (a partir 

de 18.02.20) – PP/QD – Aprovação pela Congregação em 

27.11.19 – Pareceres CIDD/CCRH-33/20 e CPDI-10/20. 
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TITULAÇÃO: Doutora em Educação – FE/Unicamp/2012  

 

NOTA DA SG: a partir de 18.02.14 – nomeação – Prof. 

Doutor – MS-3.1 – RDIDP – PP. 
 

 

C -  DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PAEPE PARA AS UNIDADES DE ENSINO E 

PESQUISA, COLÉGIOS TÉCNICOS E CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS 
 

05) 
 
 

CGU – Proposta de distribuição de vagas Paepe para as 

Unidades de Ensino e Pesquisa, Colégios Técnicos e Centro 

de Ensino de Línguas, com base nas aposentadorias 

ocorridas no triênio 2017-2019, nos termos do Parecer 

CVND-62/20 e observado o Ofício CGU-25/20. 
 

 

D -  CASOS EXCEPCIONAIS 

 

a) Abertura de Concursos Públicos – Carreira Paepe 

 

06) Nº 27-P-3923/2020 
 
 
 
 

CAISM – Abertura de concurso público com 01 (uma) vaga, 

com possibilidade de aproveitamento do segundo colocado, 

desde que haja os recursos financeiros no quadro de vagas 

do Caism no valor R$6.291,73 para a abertura e 

R$6.291,73 para o aproveitamento, para contratação de 02 

(dois) Fisioterapeutas – referência S1-A – jornada de 30 

horas semanais – em substituição às servidoras Andrea de 

Andrade Marques e Monica Carvalho Sanchez Stopiglia 

aposentadas, respectivamente, em 05.07.19 e 16.02.19 – 

nos termos do Parecer CVND-66/20. 

 
OBS: A CVND determina que a PRDU faça um estudo detalhado de 
dimensionamento de equipes na área da Saúde. 

 

 

 

07) Nº 01-P-2758/2020 
 
 
 

CGU – Descentralização de 01 (uma) vaga, 

descontingenciamento de recursos no valor de R$3.785,41 

e suplementação de recursos no valor de R$2.506,32 para 

contratação com abertura de concurso público de 01 (um) 

Estatístico – referência S1-A – jornada de 40 horas 

semanais – nos termos do Parecer CVND-116/20. 

  

08) Nº 01-P-5994/2020 
 
 
 

CGU – Descentralização de 02 (duas) vagas e 

suplementação de recursos no valor de R$6.673,34 para 

contratação com abertura de concurso público de 02 (dois) 

Profissionais da Tecnologia, Informação e Comunicação – 

perfil Programador de Sistemas de Informação – referência 

M1-A – jornada de 40 horas semanais – nos termos do 

Parecer CVND-115/20. 

  

09) Nº 39-P-2207/2020 
 
 

FCF – Descontingenciamento de recursos no valor de 

R$1.216,80 e suplementação de recursos no valor de 

R$2.119,87 para a abertura de concurso público para a 

contratação de 01 (um) Profissional para Assuntos 

Universitários - perfil Técnico de Laboratório - Exclusive 

Análises Clínicas – referência M1-A – jornada de 40 horas 

semanais – em substituição à servidora desligada em 

05.08.18 – nos termos do Parecer CVND-128/20. 
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10) Nº 32-P-3037/2020 
 
 
 

HEMOCENTRO – Utilização de recursos no valor de 

R$3.336,67 para contratação com abertura de concurso 

público de 01 (um) Técnico em Laboratório – perfil Técnico 

de Laboratório de Análises Clínicas – referência M1-A – 

jornada de 30 horas semanais – em substituição à servidora 

desligada em 05.07.19 – nos termos do Parecer CVND-

64/20. 

 

b) Aproveitamento de Candidatos de Concursos Públicos – Carreira Paepe 

 

11) Nº 01-P-5991/2020 

 
 
 

CGU – Descentralização de 04 (quatro) vagas e 

suplementação de recursos no valor de R$25.166,92 para 

contratação com aproveitamento de concurso público 

(Edital-101/19) de 04 (quatro) Profissionais da Tecnologia, 

Informação e Comunicação – perfil Analista de 

Desenvolvimento de Sistemas – referência S1-A – jornada 

de 40 horas semanais – nos termos do Parecer CVND-

120/20.  

  

12) Nº 01-P-5992/2020 

 
 
 

CGU – Descentralização de 01 (uma) vaga e 

suplementação de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de concurso público 

(Edital-68/18) de 01 (um) Profissional da Tecnologia, 

Informação e Comunicação – perfil Desenhista de Páginas 

da Internet - Web Designer – referência M1-A – jornada de 

40 horas semanais – nos termos do Parecer CVND-119/20.  

  

13) Nº 01-P-1684/2020 

 
 
 

CGU – Contratação com aproveitamento de concurso 

público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional para 

Assuntos Administrativos – perfil Técnico em Administração 

– referência M1-A – jornada de 40 horas semanais – nos 

termos do Parecer CVND-121/20.  

 
OBS: A CVND aprovou a supressão da contratação com 
aproveitamento de concurso público de 01 (um) Profissional da 

Tecnologia, Informação e Comunicação – referência M1-A – 
jornada de  40 horas semanais – aprovada através do Parecer 
CVND-82/18 e Deliberação CAD-311/18. 

 

 

 

14) Nº 01-P-4036/2020 

 
 
 

DEPI – Descontingenciamento de recursos no valor de 

R$6.291,73 para contratação com aproveitamento de 

concurso público (Edital-75/18) de 01 (um) Profissional 

para Assuntos Administrativos – perfil Profissional de 

Administração – referência S1-A – jornada de 40 horas 

semanais – nos termos do Parecer CVND-122/20.  

  

15) Nº 01-P-5362/2020 

 
 
 

DGA – Contratação com aproveitamento de concurso 

público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional para 

Assuntos Administrativos – perfil Técnico em Administração 

– referência M1-A – jornada de 40 horas semanais – em 

substituição à servidora Julia Felice Incao, que está sendo 

transferida para o IC – nos termos do Parecer CVND-

123/20.  

 
OBS: A CVND aprovou a supressão da contratação com 
aproveitamento de concurso público de 01 (um) Profissional para 
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Assuntos Administrativos – perfil Técnico em Administração – 

referência M1-A – jornada de  40 horas semanais – Edital 69/18 – 
aprovada através do Parecer CVND-44/18 e Deliberação CAD-

101/18, que destinava vaga para o IG. 

 

 

 

16) Nº 39-P-2174/2020 

 

FCF – Descontingenciamento de recursos no valor de 

R$3.336,66 e suplementação de recursos no valor de 

R$2.955,07 para contratação com aproveitamento de 

concurso público (Edital-88/2019) de 01 (um) 

Farmacêutico – referência S1-A – jornada de 40 horas 

semanais – nos termos do Parecer CVND-129/20. 

  

17) Nº 10-P-5504/2020 

 

 

IMECC – Descontingenciamento de recursos no valor de 

R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 

concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 

para Assuntos Administrativos – perfil Técnico em 

Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 

semanais – em substituição à servidora desligada em 

19.03.20 – nos termos do Parecer CVND-130/20.  

  

18) Nº 01-P-4748/2020 

 

 

PRG – Descontingenciamento de recursos no valor de 

R$1.572,98 e suplementação de recursos no valor de 

R$4.718,75 para contratação com aproveitamento de 

concurso público (Edital-74/18) de 01 (um) Pedagogo – 

referência S1-A – jornada de 40 horas semanais – em 

substituição à servidora Nilvana Gomes Felipe Carmo, 

aposentada em 01.02.19 – nos termos do Parecer CVND-

124/20.  

 

c) Aproveitamento de Candidatos de Processos Seletivos Temporários – Carreira Paepe 

 

19) Nº 27-P-5266/2020 
 

 

CAISM – Contratação com aproveitamento de processo 

seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do Caism, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 20.02.20 – nos 

termos do Parecer CVND-68/20. 

  

20) Nº 15-P-351/2020 
 
 

HC - Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais – desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC – em 

substituição ao servidor desligado em 11.12.19 – nos 

termos do Parecer CVND-74/20. 

  

21) Nº 15-P-25244/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 06.05.19 – nos 

termos do Parecer CVND-75/20. 
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22) Nº 15-P-25271/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 03.04.19 – nos 

termos do Parecer CVND-77/20. 

  

23) Nº 15-P-25238/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição ao servidor desligado em 23.09.19 – nos 

termos do Parecer CVND-78/20. 

  

24) Nº 15-P-522/2020 

 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 07.01.20 – nos 

termos do Parecer CVND-79/20. 

  

25) Nº 15-P-25236/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 22.10.19 – nos 

termos do Parecer CVND-81/20. 

  

26) Nº 15-P-25253/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição ao servidor desligado em 17.06.19 – nos 

termos do Parecer CVND-84/20. 

  

27) Nº 15-P-25239/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 17.09.19 – nos 

termos do Parecer CVND-93/20. 

  

28) Nº 15-P-25226/2019 
 
 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
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Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 06.05.19 – nos 

termos do Parecer CVND-96/20. 

  

29) Nº 15-P-1026/2020 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 13.01.20 – nos 

termos do Parecer CVND-97/20. 

  

30) Nº 15-P-25249/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 11.04.19 – nos 

termos do Parecer CVND-99/20. 

  

31) Nº 15-P-25526/2019 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 22.11.19 – nos 

termos do Parecer CVND-101/20. 

  

32) Nº 15-P-25233/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 11.11.19 – nos 

termos do Parecer CVND-108/20. 

  

33) Nº 15-P-25252/2019 

 

 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 05.09.19 – nos 

termos do Parecer CVND-110/20. 

  

34) Nº 15-P-25245/2019 

 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas do HC, até que seja 
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possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 06.11.19 – nos 

termos do Parecer CVND-111/20. 

  

35) Nº 15-P-5680/2020 
 

 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos extra-orçamentários, 

pelo período de 06 meses ou até quando perdurar a 

pandemia, o que ocorrer primeiro – em substituição à 

servidora desligada em 16.03.20 – nos termos do Parecer 

CVND-88/20. 

  

36) Nº 15-P-5699/2020 
 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos extra-orçamentários, 

pelo período de 06 meses ou até quando perdurar a 

pandemia, o que ocorrer primeiro – em substituição a 

servidor desligado em 20.03.20 – nos termos do Parecer 

CVND-86/20. 

  

37) Nº 15-P-5681/2020 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos extra-orçamentários, 

pelo período de 06 meses ou até quando perdurar a 

pandemia, o que ocorrer primeiro – em substituição à 

servidora desligada em 20.03.20 – nos termos do Parecer 

CVND-82/20. 

  

38) Nº 15-P-5696/2020 

 
 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos extra-orçamentários, 

pelo período de 06 meses ou até quando perdurar a 

pandemia, o que ocorrer primeiro – em substituição à 

servidora desligada em 24.02.20 – nos termos do Parecer 

CVND-85/20. 

  

39) Nº 15-P-5682/2020 
 
 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos extra-orçamentários, 

pelo período de 06 meses ou até quando perdurar a 

pandemia, o que ocorrer primeiro – em substituição à 

servidora desligada em 24.03.20 – nos termos do Parecer 

CVND-83/20. 

  

40) Nº 15-P-25231/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas no HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição a servidor desligado em 07.10.19 – nos 

termos do Parecer CVND-114/20. 
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41) Nº 15-P-25270/2019 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas no HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 02.04.19 – nos 

termos do Parecer CVND-113/20. 

  

42) Nº 15-P-25235/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, desde que haja os recursos financeiros no valor 

de R$3.336,67 no quadro de vagas no HC, até que seja 

possível preencher esta vaga através de concurso público – 

em substituição à servidora desligada em 31.10.19 – nos 

termos do Parecer CVND-112/20. 

  

43) Nº 15-P-5668/2020 
 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos extra-orçamentários, pelo período de 06 

meses ou até quando perdurar a pandemia, o que ocorrer 

primeiro – em substituição à servidora desligada em 

23.03.20 – nos termos do Parecer CVND-107/20. 

  

44) Nº 15-P-5723/2020 
 
 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos extra-orçamentários, pelo período de 06 

meses ou até quando perdurar a pandemia, o que ocorrer 

primeiro – em substituição à servidora desligada em 

03.06.19 – nos termos do Parecer CVND-91/20. 

  

45) Nº 15-P-25263/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 

quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição à 

servidora Elisangela Aparecida Ludovico Ferreira falecida 

em 17.10.19 – nos termos do Parecer CVND-94/20. 

  

46) Nº 15-P-25260/2019 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 

quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição à 

servidora desligada em 01.10.19 – nos termos do Parecer 

CVND-98/20. 

  

47) Nº 15-P-25532/2019 
 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 
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quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição à 

servidora desligada em 03.12.19 – nos termos do Parecer 

CVND-100/20. 

  

48) Nº 15-P-25262/2019 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 

quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição à 

servidora desligada em 04.02.19 – nos termos do Parecer 

CVND-102/20. 

  

49) Nº 15-P-486/2020 

 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 

quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição à 

servidora desligada em 06.01.20 – nos termos do Parecer 

CVND-104/20. 

  

50) Nº 15-P-346/2020 

 

 

HC – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, desde que 

haja os recursos financeiros no valor de R$6.291,73 no 

quadro de vagas do HC, até que seja possível preencher 

esta vaga através de concurso público – em substituição ao 

servidor desligado em 20.12.19 – nos termos do Parecer 

CVND-106/20. 

  

51) Nº 32-P-3027/2020 
 

 

  

 

 

 

 
 

HEMOCENTRO – Utilização de recursos no valor de 

R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 

processo seletivo temporário (Edital-03/18) de 01 (um) 

Técnico em Laboratório – perfil Técnico de Laboratório de 

Análises Clínicas – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais – até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público – em substituição à servidora 

desligada em 05.07.19 – nos termos do Parecer CVND-

65/20. 

 
OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros atrelando ao Parecer CVND-64/20, tendo em 
vista que possibilitará a contratação através de concurso público 

conforme citado acima. 

 

 

E -  PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

52) Nº 01-P-710/2018 
 

SVC – Certificação e organograma da Secretaria de 

Vivências nos Campi – Informação PRDU/CGQC-147/20 e 

Parecer CVND-136/20. 

  

53) Nº 01-P-14612/2004 
 

CGU – Revisão da certificação e organograma da 

Coordenadoria Geral da Universidade – Informação 

PRDU/CGQC-146/20 e Parecer CVND-133/20. 
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54) Nº 36-P-16797/2018 
 

FCA – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 

de Ciências Aplicadas – Informação PRDU/CGQC-123/20 e 

Parecer CVND-134/20.   

  

55) Nº 01-P-15230/2003 IB – Alteração da revisão de certificação e organograma do 

Instituto de Biologia – Informação PRDU/CGQC-181/20 – 

Aprovação ad referendum através do Despacho CVND- 

CVND-01/20.   

  

56) Nº 01-P-481/2004 

 

PRP – Revisão da certificação e organograma da Pró-

Reitoria de Pesquisa – Informação PRDU/CGQC-140/20 e 

Parecer CVND-135/20. 

 

 

II - PARA EMISSÃO DE PARECER 

 

F - ORÇAMENTO 2020 - Primeira Revisão 

 

57) Nº 01-P-24425/2019 

 

           *Destaque 

Orçamento 2020 – Primeira Revisão – Demonstrativo 

Receita/Despesa – Informação Aeplan-178/20. 

 

OBS: O Parecer COP-Consu será distribuído oportunamente. 
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