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COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VAGAS NÃO DOCENTES 

Conforme Deliberação Consu-A-018/2013 
 

Profa. Dra. Maria Luiza Moretti Presidente CVND 

Fernando Sarti Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Universitário 

Maria Aparecida Quina de Souza Diretora Geral de Recursos Humanos 

 

ÁREA TITULARES SUPLENTES 

Biomédicas Rodrigo Ramos Catharino Maria Helena Baena de 
Moraes Lopes 

Ciências Exatas Márcio Antônio Cataia Mônica Alonso Cotta 

Ciências Humanas, Sociais 
e Artes 

André Martins Biancarelli Rene José Trentin Silveira 

Ciências da Engenharia Arnaldo César da Silva 
Walter 

José Alexandre Diniz 

Área da Saúde Luis Otavio Zanatta Sarian Elaine Cristina de Ataide 

Representante dos 
servidores 

Gabriela Barros Gonçalves Evanir Lopes Teixeira 

 
 
 

Secretário: Rafael - 14736 
 
 
 

Composição atualizada em 6 de outubro de 2022 
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ORDEM DO DIA 

 
 
 
A - CONTRATAÇÃO COM ABERTURA CONCURSO PÚBLICO 

a) Reposição por Falecimento e Aposentadoria 

1) - 04-P-38605/2022 e 

04-P-38616/2022 
 
Solicitações nº 1408 e 
1418 

 

 

Contratação com abertura de concurso público de 2 (dois) 
Profissionais para Assuntos Universitários, perfil Técnico de 
laboratório, Esunicamp, ref. M1A, em jornada de 40 horas 
semanais em substituição aos servidores José Carlos Casarin, 
Esunicamp, ref. 03-K, falecido em 19/06/2016 e Lidia Felizatte, 
Esunicamp, ref. M1A, que se aposentou em 06/03/2015. 

Justificativa: A FEA informa que a solicitação nº 1408 está 
utilizando vaga da distribuição de vagas 2022 – Deliberação 
CONSU 20/2022; 
A solicitação nº 1418 está solicitando novamente contratação, 
pois não houve candidatos habilitados suficientes para atender à 
demanda da solicitação nº 754 – FEA, que foi aprovada pelo 
Parecer CVND nº 163/2021 e Deliberação CAD nº 29/2022. 

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1283/2022 

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1284/2022 

Conforme justificativa da unidade os editais vigentes não 
atendem às necessidades da unidade, se fazendo necessário a 
abertura de concurso público para a função Profissional para 
Assuntos Universitários, perfil Técnico de laboratório. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1257/2022 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1258/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 99 
Saldo em 28/09/2022 R$4.026,36 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.433,35 
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Custo anual com encargos X 2                    R$130.400,40 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. X 2   R$160.880,40 
  
  

  

b) Reposição por transferência 

2) 06-P-42040/2022 
 
Solicitação nº 1471 

Será utilizada vaga 
da distribuição de 
vagas 2022 - 
Deliberação CONSU 
20/2022 – Vagas 
estratégicas. 

FOP – Contratação com abertura de concurso público de 1 
(um) Profissional para Assuntos Universitários, perfil Profissional 
de Pesquisa Engenharia e Tecnologia, Esunicamp, ref. S1A, em 
jornada de 40 horas semanais, em substituição ao servidor 
Maicon Ricardo Zieberg Passini, Esunicamp, ref. S1A, que será 
transferido para a PRP em 01/02/2023. 

Justificativa: A reposição do servidor Maicon Ricardo Zieberg 
Passini, que solicitou transferência para PRP por motivo de 
interesse pessoal. 
Apesar da Área de Endodontia não ter interesse na sua 
transferência por ser imprescindível o trabalho de um técnico de 
nível superior no Laboratório desta Área, optou-se por respeitar a 
vontade do servidor por consideração ao mesmo. 
O servidor continuará na FOP até o fim do ano de 2022 para 
finalização das pesquisas de mestrado e doutorado dos alunos da 
área de Endodontia; e será transferido para a PRP mediante a 
abertura de concurso público para reposição do servidor. A vaga e 
recurso para a abertura de concurso público serão cedidas pela 
PRP.  

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1320/2022 

Informa que não há concurso público para a função Profissional 
para Assuntos Universitários, perfil Profissional de pesquisa 
engenharia e tecnologia. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1311/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Não existe 
Vagas Ocupadas 109 
Saldo em 30/09/2022 R$0,00 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Superior – S1A 

   
Salário inicial R$7.592,23 
Custo mensal com encargos R$10.124,94 
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Custo anual com encargos R$121.499,28 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$136.739,28 
  

  

3) 06-P-42274/2022 
 
Solicitação nº 1475 

Será utilizada vaga 
da distribuição de 
vagas 2022 - 
Deliberação CONSU 
20/2022 – Vagas 
estratégicas. 

FOP – Contratação com abertura de concurso público de 1 
(um) Profissional para Assuntos Universitários, perfil 
Bioinformata, Esunicamp, ref. S1A, em jornada de 40 horas 
semanais, em substituição ao servidor Gustavo Narvaes 
Guimaraes, CLT, ref. S1A, que será transferido para a PRP em 
01/12/2022. 

Justificativa: Para reposição do servidor Gustavo Narvaes 
Guimarães, o qual será transferido por interesse pessoal para a 
PRP. A área salienta que a transferência está condicionada ao 
recebimento de vaga e recurso, de mesmo nível do servidor. 
Além disso, para suprir as atividades executadas pelo servidor a 
ser transferido, será necessário a realização de um novo 
concurso. A necessidade de novo concurso é porque os concursos 
vigentes na Unicamp possuem o perfil da vaga visando selecionar 
candidatos com características diferentes das demandas da área 
em que se encontra o servidor. Em acordo com a PRP e com o 
servidor interessado, a área concorda que ele seja transferido tão 
logo vaga e recurso estejam disponíveis para a FOP abrir um novo 
edital. Mesmo após efetivada a transferência, o servidor 
disponibilizou-se a dar suporte para o laboratório da área em que 
ele está lotado, até que o novo servidor seja admitido. 

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1321/2022 

Informa que não há concurso público para a função Profissional 
para Assuntos Universitários, perfil Bioinformata. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1312/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Não existe 
Vagas Ocupadas 109 
Saldo em 30/09/2022 R$0,00 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Superior – S1A 

   
Salário inicial R$7.592,23 
Custo mensal com encargos R$10.124,94 
Custo anual com encargos R$121.499,28 
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Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$136.739,28 
  

  

 
 
B - CONTRATAÇÃO COM ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO 

a) Reposição por Afastamento para tratar de assuntos particulares 

4) 01-P-43508/2022 
 
Solicitação nº 1485 

CGU – Contratação com abertura de processo seletivo 
público temporário de 1 (um) Profissional da Tecnologia, 
Informação e Comunicação, perfil Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas, CLT, ref. S1A, em jornada de 40 horas semanais, em 
substituição à servidora Nelma Aparecida Magdalena Monticelli, 
CLT, ref. S5A, que solicitou afastamento por motivos 
particulares, com prejuízo de vencimentos, em 
prorrogação, a partir de 03/11/2022. 

Justificativa: A CGU informa que devido às demandas de 
projetos estratégicos e sistemas já em produção, e considerando 
que o afastamento da servidora será sem vencimentos, é 
necessária a contratação. 

No primeiro afastamento da servidora Nelma foi realizado o 
processo seletivo temporário, onde só houve um candidato 
habilitado. Este candidato foi convocado, assumiu, mas 
infelizmente solicitou desligamento, sendo necessário neste 
momento abrir novo processo seletivo temporário. 

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1388/2022 

Informamos que não há processo seletivo temporário para a 
função Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação, 
perfil Analista de desenvolvimento de sistemas. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1386/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Não existe 
Vagas Ocupadas 26 
Saldo em 06/10/2022 R$0,00 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Superior – S1A 

   
Salário inicial R$7.592,23 
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Custo mensal com encargos R$10.733,59 
Custo anual com encargos R$128.803,08 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$144.043,08 
  

  

 
 
C - CONTRATAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO 

a) Reposição por Falecimento 

5) 27-P-40315/2022 
 
Solicitação nº 1447 

CAISM – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo público temporário de 1 (um) Técnico de 
Enfermagem, CLT, ref. M1A, em jornada de 30 horas semanais – 
Del. CONSU-A-017/2014, Edital 004/2021, até que seja 
possível realizar a contratação efetiva via concurso 
público, em substituição à servidora Noemia Pompeu, CLT, ref. 
M1B, falecida em 25/11/2020. 

Justificativa: O CAISM informa que solicita a contratação 
temporária de um técnico de enfermagem até que seja possível a 
reposição por Concurso Público, tendo em vista que a vaga 375 
não foi reposta devido a eliminação de candidata no concurso, 
não havendo mais candidatos a serem chamados. O Técnico de 
Enfermagem cumpre atividades essenciais no hospital, pois 
compõe grande parte da força de trabalho da área da saúde, 
executando a maioria das ações hospitalares e atenção básica. A 
não reposição da vaga acarretaria em prejuízo para as atividades 
assistenciais.  

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1207/2022 

Informa que há processo seletivo temporário vigente para a 
função solicitada com candidatos a serem aproveitados. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1197/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 714 
Saldo em 26/09/2022 R$17.301,69 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 
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Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
  

  

b) Reposição por Desligamento 

6) 27-P-40607/2022 
 
Solicitação nº 1449 

CAISM – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo público temporário de 1 (um) Técnico de 
Enfermagem, CLT, ref. M1A, em jornada de 30 horas semanais – 
Del. CONSU-A-017/2014, Edital 004/2021, até que seja 
possível realizar a contratação efetiva via concurso 
público, em substituição à servidora Maria Marta Silva das 
Neves, Esunicamp, ref. M1B, desligada em 22/08/2022. 

Justificativa: O CAISM informa que solicita a contratação 
temporária de um técnico de enfermagem até que seja possível a 
reposição por Concurso Público. O Técnico de Enfermagem 
cumpre atividades essenciais no hospital, pois compõe grande 
parte da força de trabalho da área da saúde, executando a 
maioria das ações hospitalares e atenção básica. A não reposição 
da vaga acarretaria em prejuízo para as atividades assistenciais.  

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1175/2022 

Há processo seletiva temporário vigente para a função solicitada 
com candidatos a serem aproveitados. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1173/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 714 
Saldo em 23/09/2022 R$25.354,41 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
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7) 27-P-40625/2022 
 
Solicitação nº 1450 

CAISM – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo público temporário de 1 (um) Técnico de 
Enfermagem, CLT, ref. M1A, em jornada de 30 horas semanais – 
Del. CONSU-A-017/2014, Edital 004/2021, até que seja 
possível realizar a contratação efetiva via concurso 
público, em substituição à servidora Cleury Rossi Penteado, CLT, 
ref. M1B, desligada em 02/09/2022. 

Justificativa: O CAISM informa que solicita a contratação 
temporária de um técnico de enfermagem até que seja possível a 
reposição por Concurso Público. O Técnico de Enfermagem 
cumpre atividades essenciais no hospital, pois compõe grande 
parte da força de trabalho da área da saúde, executando a 
maioria das ações hospitalares e atenção básica. A não reposição 
da vaga acarretaria em prejuízo para as atividades assistenciais.  

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1177/2022 
 
Há processo seletivo temporário vigente para a função solicitada 
com candidatos a serem aproveitados. 
 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1174/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 714 
Saldo em 23/09/2022 R$17.301,69 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
  

  

8) 01-P-41590/2022 
 
Solicitação nº 1457 

DGA – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo público temporário de 3 (três) Profissionais para 
Assuntos Administrativos, perfil Técnico em Administração, CLT, 
ref. M1A, em jornada de 40 horas semanais, Edital 004/2022, até 
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que seja possível realizar as contratações efetivas via 
concurso público, em substituição aos servidores Vanessa 
Martorano Gallardo, CLT, ref. M1A, desligada em 12/05/2022, 
Priscilla Salsani de Oliveira Barros, Esunicamp, ref. M1A, 
desligada em 04/07/2022, e Gabriel Thomas Carvalho Ferreira, 
Esunicamp, ref. M1A, desligado em 21/06/2022. 

Justificativa: A DGA informa que o Ofício DGA nº 289/2022, 
encaminhado para à Coordenadoria Geral da Universidade-CGU, 
solicita autorização excepcionalmente em caráter emergencial 
para as contratações de candidatos temporários, a fim de 
minimizar o impacto causado pelo desligamento de três 
servidores de nível médio, cuja reposição não foi possível pela 
ausência de concurso público na Função Técnico em 
Administração. 
Os profissionais atuarão nas equipes responsáveis pelas 
atividades de licitação, formalização e gestão contratual, advindas 
principalmente das demandas estratégicas aprovadas no Plano 
Plurianual de Investimentos (PPI) para o exercício 2022. 

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1277/2022 

Informa que há processo seletivo temporário vigente para a 
função solicitada com candidatos a serem aproveitados.  

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1241/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 222 
Saldo em 28/09/2022 R$58.060,93 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
Custo total da solicitação (3 vagas) R$253.769,04 
  

  

9) 32-P-38539/2022 
 

HEMOCENTRO – Contratação com aproveitamento de 
processo seletivo público temporário de 1 (um) Técnico de 
Enfermagem, CLT, ref. M1A, em jornada de 30 horas semanais – 
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Solicitação nº 1428 Del. CONSU-A-017/2014, Edital 004/2021, até que seja 
possível realizar a contratação efetiva via concurso 
público, em substituição à servidora Luciana Arakaki, Esunicamp, 
ref. M1A, desligada em 06/09/2022. 

Justificativa: O HEMOCENTRO informa que a contratação é 
necessária para suprir o adequado dimensionamento de pessoal 
na área de coleta de doadores de sangue e garantir a qualidade 
nos atendimentos aos doadores de sangue. A reposição mesmo 
que temporária desta vaga tem objetivo de não comprometer o 
planejamento das atividades assistenciais da área de coleta de 
doadores. 
 
INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1200/2022 
Há processo seletivo público temporário vigente para a função 
solicitada com candidatos a serem aproveitados 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1199/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 186 
Saldo em 26/09/2022 R$4.026,36 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
  

  

10) 21-P-39219/2022 
 
Solicitação nº 1438 

IEL – Contratação com aproveitamento de processo seletivo 
público temporário de 1 (um) Profissional em Organização de 
Arquivos, CLT, ref. S1A, em jornada de 40 horas semanais, Edital 
014/2022, até que seja possível realizar a contratação 
efetiva por concurso público junto à solicitação nº 1130, já 
aprovada pela CVND e pela CAD (Parecer nº 112/2022 e 
Deliberação nº 406/2022), em substituição ao servidor 
Cristiano Diniz, CLT, ref. S1B, desligado em 09/05/2022. 

Justificativa: o IEL informa que o setor de Processamento 
Técnico em 2017 contava com 4 funcionários de nível superior 
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quando a então supervisora da área, deixou a seção para assumir 
a Direção Técnica do Centro, impactando diretamente no número 
de funcionários da área e consequentemente na capacidade de 
trabalho da equipe. No início de 2022, o funcionário de nível 
superior, Cristiano Diniz, pediu demissão agravando a situação. 
Foi solicitada e aprovada a abertura de um concurso público para 
o preenchimento da vaga, mas as perspectivas são de ao menos 
um ano até que a contratação seja efetivada. 
 
INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1252/2022 

Informamos que há processo seletivo temporário em andamento 
para a função solicitada, em fase de abertura de inscrições. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1201/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Não existe 
Vagas Ocupadas 43 
Saldo em 26/09/2022 R$0,00 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Superior – S1A 

   
Salário inicial R$7.592,23 
Custo mensal com encargos R$10.733,59 
Custo anual com encargos R$128.803,08 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$144.043,08 
  

  

11) 01-P-41434/2022 
 
Solicitação nº 1463 

SAE – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo público temporário de 1 (um) Profissional para 
Assuntos Administrativos, perfil Técnico em Administração, CLT, 
ref. M1A, em jornada de 40 horas semanais, Edital 004/2022, até 
que seja possível realizar a contratação efetiva através de 
concurso público, em substituição à servidora Bruna Mara da 
Silva Wargas, CLT, ref. M2A, desligada em 31/08/2022. 

Justificativa: O SAE informa que a área de Administração e 
Finanças realiza o suporte às atividades fim do Órgão, atuando na 
coordenação e execução das atividades administrativas de 
compras, controle patrimonial, almoxarifado, expediente, 
financeiro, recepção, manutenção predial e de equipamentos. 
Entre 2013 e 2020, houve claro aumento na demanda de 
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atendimentos do SAE, reflexo das políticas de inclusão da 
universidade. Havendo a necessidade urgente de contratação 
emergencial para reposição de vaga de demissão em 31/08/22, 
sendo que a não contratação pode prejudicar de forma 
considerável o atendimento aos estudantes da Universidade.  

INFORMAÇÃO DGRH/DGP 1230/2022 

Há processo seletivo público temporário vigente para a função 
solicitada com candidatos a serem aproveitados. 

INFORMAÇÃO PRDU/CGQC 1213/2022 

Em relação ao quadro de vagas: 

   
Recurso: Existe Recurso 
Vagas Ocupadas 34 
Saldo em 26/09/2022 R$6.154,61 
  

   
Em relação ao custo da contratação – segmento Médio – M1A 

   
Salário inicial R$4.026,36 
Custo mensal com encargos R$5.779,14 
Custo anual com encargos R$69.349,68 
Custo anual c/ encargos + auxílio alim. R$84.589,68 
  

  

 
 
D – DESCENTRALIZAÇÃO DE VAGA E SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS 

12) 07-D-35261/2022 PRP - Descentralização de 2 (duas) vagas do segmento 
superior e a suplementação de recursos no valor de 
R$15.184,46 para viabilizar as transferências dos servidores 
Gustavo Narvaes Guimarães, CLT, Biólogo, ref. S1A e Maicon 
Ricardo Zieberg Passini, Esunicamp, Profissional para Assuntos 
Universitários, perfil Profissional de Pesquisa, ref. S1A, da FOP 
para o LDMAD - PRP. 
 
Em contrapartida, a FOP solicita a reposição dos servidores 
utilizando as vagas e os recursos dos mesmos que permanecerão 
na FOP.  
Para viabilizar estas novas contratações e as respectivas 
transferências serão comprometidos vagas e os respectivos 
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recursos das Vagas Estratégicas da Deliberação CONSU-20/2022. 

 
*LDMAD - Laboratório de Diagnóstico Molecular de Alto 
Desempenho 
 
INFORMAÇÃO PRDU/GPAEPE nº 252/2022 

 
 
EXPEDIENTE 

I - PARA CIÊNCIA 

1) 01-D-37695/2022 SG/CVND - Contratações efetivadas no período 30/08/2022 
a 30/09/2022, nos termos da Deliberação CAD-A-18/2013, 
artigo 9º, § 1º, inciso II – (reposição automática). 

 

TOTAL DESPESAS DA PAUTA – CUSTOS DA PAUTA 

Mensal com encargos R$98.816,88 
Anual com encargos R$1.185.802,56 
Anual com Encargos + auxílio alimentação R$1.399.162,56 
 


