
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.unilab.edu.br/ 
  

EDITAL Nº 01/2019

Processo nº 23282.500413/2019-94

 

 

CADASTRAMENTO INTERNO DE INSTRUTORES E PROPOSTAS PARA AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INTERNA,  REFERENTE
AO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2019

 

A Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 1º, VIII, da Portaria nº
1.126, de 11 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União, torna público a abertura das inscrições, no período de
08 a 23 de junho de 2019, para Cadastramento Interno de Instrutores e Propostas des�nado às ações de capacitação nesta
universidade, sob supervisão da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP).

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Poderão par�cipar do presente cadastramento os servidores públicos federais a�vos pertencentes ao quadro
efe�vo da UNILAB.

1.2. Os servidores inscritos farão parte do Banco de Talentos para serem instrutores das ações de capacitação da
UNILAB, exercício 2019. 

1.3. As ações de capacitação disponibilizadas constam no Anexo I e no Anexo II deste documento e têm como
obje�vo desenvolver competências dos servidores do quadro de pessoal desta universidade. 

1.4. Para efetuar a inscrição, o servidor interessado em ser instrutor das ações que constam no Anexo I e no Anexo II
do edital, objeto deste cadastramento, deverá preencher o formulário eletrônico até dia 23 de junho de 2019 por meio dos
links abaixo:

 

BAHIA:
h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoR9VoQGq0MraBVjlms9o5Z5IDxR4YroLWnhv_ml3BhbcOFQ/viewform
 
CEARÁ: h�ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRUEjBKwksXk2IxAu6yT9VlEIHUbotqYxhwcwcIU7TDYKTAA/viewform
 

1.4.1. Será permi�do o cadastro de até 3 (três) propostas referentes aos eventos de capacitação
mencionados nos Anexos I e II deste edital.

1.4.2. É permi�da ao proponente a inclusão de apenas 1 (uma) proposta que não esteja relacionada
nos Anexos I e II deste edital. Nesse caso, a proposta será avaliada a par�r de sua per�nência em relação ao
PAC 2019, viabilidade e interesses ins�tucionais.

1.4.3. Ao cadastrar a(s) proposta(s), o proponente deve anexá-la(s) no Formulário Eletrônico,
conforme modelo disponível em: 

h�p://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2018/05/DDP-006-PCD-v02-10-05-18.docx

1.5. O interessado deverá disponibilizar no formulário eletrônico o link do seu currículo na plataforma la�es.  

1.6. O interessado que realizar o cadastro se comprometerá a comprovar a veracidade das informações fornecidas,
quando solicitado pela DDP/SGP. 

1.7. A DDP/SGP não considerará os cadastros incompletos e/ou sem o link do currículo na plataforma la�es.    

1.8. O cadastramento não gera qualquer obrigação, inclusive monetária, por parte da UNILAB aos profissionais que
porventura e/ou eventualmente, não sejam convocados a prestar serviços.

1.9. Da mesma forma, não gera para o cadastrado, nenhuma obrigação na par�cipação em eventos cujos
agendamentos e disponibilidades não sejam acordados entre as partes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoR9VoQGq0MraBVjlms9o5Z5IDxR4YroLWnhv_ml3BhbcOFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRUEjBKwksXk2IxAu6yT9VlEIHUbotqYxhwcwcIU7TDYKTAA/viewform
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2018/05/DDP-006-PCD-v02-10-05-18.docx


1.10. Caso o servidor inscrito neste cadastramento não seja selecionado para realizar ação(ões) de capacitação
prevista(s) neste edital, o mesmo ficará em um cadastro reserva para outras ações de capacitação, caso sejam demandadas e
compa�vel(eis) com a área, conforme disponibilidade do instrutor. 

 

2. DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DOS INSTRUTORES 

2.1. Os instrutores deverão possuir formação mínima em nível técnico e experiência na área ou em temas afins aos
temas dos cursos a serem ministrados, mediante comprovação por documento(s) citado(s) em currículo. 

 

3. DA SELEÇÃO DOS INSTRUTORES

3.1. Caberá à DDP/SGP a análise prévia da �tulação/formação do conhecimento técnico e experiência comprovada,
por meio dos documentos constantes do subitem 1.5 deste Edital, em uma única etapa: Análise curricular.

3.2. Serão considerados os seguintes critérios para seleção das propostas e dos instrutores:  

3.3. conformidade da proposta apresentada em relação ao(s) obje�vo(s) da ação e do PAC 2019 da UNILAB;

a) possuir formação específica na área que deseja ministrar;

b) possuir maior tempo de experiência na área ou em a�vidades afins ao(s) curso(s) que deseja ministrar.

3.4. Em caso de empate, os seguintes critérios serão considerados:

a) ordem de recebimento das inscrições;

b) possuir maior tempo de serviço público efe�vo na UNILAB;

c) maior idade. 

 

4. DOS CURSOS  

4.1. Os cursos poderão ser ministrados nos seguintes campi da UNILAB:

I - Bahia: Malês

II - Ceará: Auroras, Liberdade ou Palmares

4.2. A relação das ações de capacitação e a carga horária constam no Anexo I (Oferta para Bahia) e no Anexo II
(Oferta para Ceará). 

 

5. DA GRATIFICAÇÃO

5.1. Observados os critérios para pagamento de Gra�ficação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), os
instrutores serão remunerados conforme valores vigentes no âmbito da Unilab.

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Os instrutores assumirão junto à Superintendência de Gestão de Pessoas os seguintes compromissos:

a) Definir, juntamente com a DDP/SGP, o conteúdo programá�co a ser ministrado e o calendário de aulas; 

b) Cumprir o cronograma e carga horária estabelecidos;

c) A elaboração do material didá�co poderá ser remunerada, conforme critérios e valores vigentes no âmbito
da Unilab;

d) Informar à DDP/SGP qualquer situação que afete o andamento normal em relação à oferta e
funcionamento da ação de capacitação como, por exemplo, mal funcionamento de equipamento, falta de
material, desistência de aluno; 

e) Entregar, após a conclusão do curso, Relatório Final com informações sobre frequência, desempenho e
aprovação dos alunos, conforme modelo a ser encaminhado pela DDP/SGP;

f) Caso o curso de capacitação aconteça em horário de expediente, o instrutor deverá apresentar Declaração
de Execução de A�vidades, com informações sobre a compensação das horas e assinatura da chefia imediata,
quando solicitado pela DDP/SGP.

6.2. Poderá ocorrer, a cargo da Superintendência de Gestão de Pessoas, o cancelamento e/ou adiamento do curso,
caso não haja o número mínimo de inscritos. 

6.3. Os casos omissos serão analisados e tratados pela Superintendência de Gestão de Pessoas.



 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE
PESSOAS, em 31/05/2019, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0017656 e o código CRC
B9DCA89A.

 

ANEXO I

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PAC 2019 - OFERTA: BAHIA

 Nome do Evento/Obje�vo Mod. CH

1

Excelência no Atendimento aplicado ao Setor Público

T 3Obje�vo: Capacitar servidores da UNILAB para o entendimento de suas atribuições e responsabilidades
para alcançar a missão da UNILAB. Discu�r elementos que compõem a qualidade do atendimento no
setor público.

2

Gestão de tempo e produ�vidade

T 20
Obje�vo: Apresentar ferramentas prá�cas para melhorar o uso do tempo em a�vidades laborais,
considerando a relação entre gestão de tempo e produ�vidade. Fomentar a administração efe�va de
horas entre trabalho e a�vidades pessoais visando a capacidade de fazer mais u�lizando menos recursos
e o�mizando o tempo.

3
Resiliência e Mobilização para mudança

P 3Obje�vo: Incen�var o uso de ferramentas e técnicas para facilitar o processo de adaptação a uma
mudança no contexto organizacional.

4

É�ca, relações de trabalho e saúde mental

P 3

Obje�vo: Debater sobre a organização do trabalho na Administração Pública, a fim de compreender suas
repercussões para a saúde mental do servidor. Discu�r a relação entre É�ca, Relações de Trabalho e
Saúde Mental na Administração Pública, como forma de contribuir com a garan�a de condições
saudáveis de trabalho. Tema�zar possibilidades de atuação no campo da atenção à saúde mental,
visando à cons�tuição de polí�cas voltada especificamente ao servidor público.

5

Mediação de Conflitos

C 20Obje�vo: Capacitar gestores e servidores para o uso de técnicas para intermediar a comunicação entre
duas partes que se encontram em desacordo, visando seu mútuo entendimento, conciliação ou
consenso.

6

Gestão e Análise Organizacional

C 20
Obje�vo: Aplicar conceitos, abordagens e teorias em gestão e análise organizacional. Conhecer as
variáveis de análise organizacionais e suas aplicações para a missão ins�tucional da Unilab. Verificar a
coerência estratégica e estrutural da Unilab, em termos ins�tucionais como estabelecido no Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional.

 
Legenda:
Mod. – Modalidade
CH – Carga horária
C – Curso
P – Palestra
T – Treinamento
 
 

ANEXO II

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PAC 2019 – OFERTA: CEARÁ

 Nome do Evento Mod. CH

1
Resiliência e Mobilização para mudança

P 3Obje�vo: Incen�var o uso de ferramentas e técnicas para facilitar o processo de adaptação a uma
mudança no contexto organizacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


2 É�ca, relações de trabalho e saúde mental P 3
Obje�vo: Debater sobre a organização do trabalho na Administração Pública, a fim de compreender
suas repercussões para a saúde mental do servidor. Discu�r a relação entre É�ca, Relações de Trabalho e
Saúde Mental na Administração Pública, como forma de contribuir com a garan�a de condições
saudáveis de trabalho. Tema�zar possibilidades de atuação no campo da atenção à saúde mental,
visando à cons�tuição de polí�cas voltada especificamente ao servidor público.

3

Gestão Estratégica de Competências

C 20
Obje�vo: Apresentar conceituação acerca de gestão estratégica de competências.  Apresentar o
conceito de gestão por competências modelo que propõe novos métodos à gestão de pessoas,
integrando competência, desempenho e desenvolvimento profissional e ins�tucional. Iden�ficar as
competências em âmbito organizacional e humano.  Analisar os critérios para avaliar competências.

4
Formação de Gestores

C 20Obje�vo: Capacitar servidores quanto à função do gestor público na iden�ficação de ferramentas que
auxiliem no planejamento, controle e responsabilidade das a�vidades.

5

Oficina de Instrução Processual

T 3Obje�vo: Apresentar aspectos gerais da instrução processual e iden�ficar contexto, finalidade,
importância, des�natários e padrões de instrução processual na Unilab e na Administração Pública
Federal.

6

Redação Oficial

C 20Obje�vo: Desenvolver e/ou revisitar técnicas que ajudem os servidores a produzir documentos oficiais
que expressem ideias claras, precisas e concisas, obedecendo à formalidade, uniformidade e ao padrão
culto de língua, de modo a facilitar a comunicação escrita – interna e externa- e a cumprir seu propósito.

7

Gestão da Diversidade em Equipes

T 20

Obje�vo: Capacitar servidores(as) para atuar de forma consciente e respeitando a diversidade em todas
as formas em um ambiente democrá�co. Promover a reflexão sobre valores, crenças e a�tudes em um
processo de autoconhecimento que leve ao exame crí�co desses valores, crenças e a�tudes e incen�var
o reconhecimento da existência e da validade de outras visões de mundo. U�lizar instrumentos de
gestão organizacional e de gestão e desenvolvimento de pessoas que podem ser u�lizados para
favorecer os processos de mudança de comportamento para incorporar as diversidades no co�diano
das(os) servidoras(es) no ambiente de trabalho.

8

Controles da Administração Pública

T 20Obje�vo: Apresentar os conceitos fundamentais de obje�vo, riscos e controle. Apresentar noções de
prestação de contas na Administração Pública. Apresentar a estrutura e as espécies de controle na
Administração Pública. Es�mular a prá�ca de uma gestão pública mais eficiente e efe�va.

9

Planejamento Estratégico

C 20

Obje�vo: Apresentar os conceitos de planejamento e da gestão estratégica. Descrever as principais
etapas para a estruturação do planejamento estratégico ins�tucional. Organizar os principais elementos
do referencial estratégico. Contribuir de forma cria�va para a potencialização dos planos estratégicos e
dos processos decisórios em sua organização. Capacitar servidores para a elaboração, implementação,
monitoramento e avaliação do planejamento estratégico organizacional e a elaboração e
acompanhamento dos indicadores e metas.

10

Plano de Desenvolvimento Individual

T 20Obje�vo: Apresentar ferramentas e instrumentos gerenciais para elaboração de Planos de
Desenvolvimento Individual que dialogam e atendem às demandas profissionais e ins�tucionais a par�r
das atribuições dos cargos de servidores (docentes e técnico-administra�vos).

11

Gerenciamento de Projetos

T 20Obje�vo: Oferecer aos gestores e servidores conhecimentos necessários sobre a importância do
gerenciamento correto de projetos, quais processos e procedimentos são essenciais nos projetos do
setor público e quais são as ferramentas tecnológicas de apoio.

12
Gestão de Riscos no Setor Público

T 20
Obje�vo: Capacitar servidores para aplicar as noções de gestão de riscos no contexto do setor público.

 
Legenda:
Mod. – Modalidade
CH – Carga horária
C – Curso
P – Palestra
T – Treinamento
 

 

 

Referência: Processo nº 23282.500413/2019-94 SEI nº 0017656


