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Guarulhos, 07 de Agosto de 2014. 

 

 

 

À Direção Acadêmica 

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez 

 

 

Prezado Diretor, 

 

A Comissão Permanente de Vagas dos Técnicos Administrativos em Educação, 

atendendo solicitação feita pela Direção Acadêmica da EFLCH encaminha parecer 

técnico desta Comissão no que diz respeito à lotação dos novos servidores aprovados 

em último concurso para UNIFESP, Edital 1079/2013, homologado no D.O.U. de 20 de 

Junho de 2014.  

Além deste parecer, segue anexos os memorandos dos setores justificando suas 

demandas pelas vagas pleiteadas. 

Baseando-se no levantamento realizado junto aos setores, a Comissão 

Permanente de Vagas dos T.A.E.s entende que, devido ao crescimento exacerbado pelo 

qual passa a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH, todos os setores 

do campus Guarulhos apresentam dificuldade, por vezes básicas, pela falta de 

servidores técnicos em seus postos de trabalho. Procuramos fazer a distribuição das 

vagas a serem recebidas de acordo com o que consideramos atender as necessidades 

imediatas. 

Considerando o exposto acima e conforme as características dos cargos de  nível 

(E), cujas vagas já estão com destinos definidos, a Comissão propõe à Direção que a 

lotação dos novos servidores, principalmente assistentes e auxiliares administrativos 

leve em conta priorizando a seguinte ordem:  

 

Nível Cargo Setor 

E 2 – Administrador  Direção Administrativa 

E 1 – Analista de TI Divisão de TI 

E 1 – Arquiteto  Divisão de Infraestrutura 

E 1 – Pedagogo  NAE 

E 1 – Psicólogo  NAE 
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E 1 – Assistente Social  NAE 

E 3 – Secretários Executivos  Secretaria dos cursos de: 
História da Arte, Filosofia e 
Letras (com o intuito de eliminar 
os desvios de função). Com 
isso, as 3 vagas de assistentes 
passam para o depto de pós-
graduação. 

E 1 – Técnico em Libras Apoio Pedagógico – 
atendimento a alunos 

D 6 – Assistentes em 
Administração 
 

2 Biblioteca, 1 RH, 1 
Infraestrutura, 1 serviços 
gerais, 1 Secretaria de 
Graduação, sendo que a 
Secretaria da Câmara de 
Graduação será atendida por 
este servidor, até a reposição 
de um TAE (vaga Josiane 
Acacia), logo após o 
atendimento da Câmara de 
Graduação passará a ser no 
apoio pedagógico). 

D 1 – Técnico em 
Contabilidade 

1 Contratos – Setor 
Administrativo 

D 2 – Técnicos em Informática 1 TI, 1 
Comunicação/AudioVisual(setor 
a ser criado, junto com apoio a 
eventos) 

C 2 – Auxiliares Administrativos 1 Biblioteca, 1 Secretaria de 
Graduação 

   

 Total 22 técnicos 
 

 

Propomos que os Assistentes Administrativos que hoje estão lotados na 

Secretaria dos Departamentos de Letras, Filosofia e História da Arte sejam realocados 

visando evitar os desvios de função. Para tanto esses departamentos receberão as vagas 

de Secretário Executivo. Sugerimos ainda que as vagas dos Assistentes Administrativos 

sejam enviadas à secretaria de Pós-graduação, atendendo às demandas de seus 

programas. 

A comissão também considerou relevante indicar a necessidade de reposição das 

vagas dos seguintes servidores: Eunice Cristina da Silva – Secretario Executivo (em 

virtude de redistribuição, vaga: 0985509); Bruno Domingues Barbosa – Analista de 

Sistema (em virtude de vacância, vaga: 286451); Alexandre Monteiro Neves – 

Assistente Administrativo (em virtude de vacância, vaga: 696018), Josiane Acácia de 
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Oliveira Marques – TAE  (em virtude de vacância, vaga: 17416) e Vanessa Ribeiro 

Lima – Bibliotecário (em virtude de vacância, vaga:642022). 

Indicamos, ainda, o afastamento de 3 servidores, o que deverá ser considerado, 

caso a caso, conforme necessidade de serviço: Maria Oliveira  - TAE (licença saúde); 

Isabel – Assistente Administrativo (licença acompanhamento de cônjuge) e Keila 

Vicente Carlos  –  Auxiliar Administrativo (licença saúde).  

A comissão considera que a lotação da servidora Keila, quando do seu retorno 

da licença saúde, seja mais adequada ao horário de trabalho disponível no setor 

administrativo. Em atendimento a solicitação da Secretaria de Graduação, a vaga da 

servidora Maria Oliveira seja encaminhada para o referido setor e a vaga da servidora 

Isabel seja alocada conforme demanda futura. 

 

 

 

Subscremos, 

 

 

Atenciosamente 

 

Comissão Permanente de Vagas dos T.A.E.s 


