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 1º Ponto 
 

 

Apreciação e deliberação sobre minuta de decisão que homologa alteração 

patrimonial da UFERSA com base nos autos do Processo 23091.002227/2017-70; 

 
 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

DECISÃO CONSUNI/UFERSA Nº 0XX/2017, de xxx de outubro de 2017. 

 
 

 

Homologa alteração patrimonial da 

UFERSA com base nos autos do Processo 

23091.002227/2017-70. 

 

 

O Presidente do CONSELHO DE UNIVERSITÁRIO - CONSUNI da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de 

suas atribuições legais e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua xxª 

Reunião Ordinária de 2017, em sessão realizada no dia xx de outubro, 

 

 

CONSIDERANDO o inciso XV, Artigo 16 do Estatuto da UFERSA; 

 

 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º Homologar a alienação dos bens integrantes do Processo 

23091.002227/2017-70. 

 

 

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor a partir desta data. 

 

 

 

Mossoró-RN, xx de outubro de 2017. 

 

 

José de Arimatea de Matos 
Presidente  
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 2º Ponto 
 

 

Homologação do resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo 

Edital Nº 026/2017, enviado via Memorando Eletrônico Nº 84/2017 - CPPS; 

 
 

 



26/09/2017 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=174235 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

 COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 84/2017 - CPPS (11.01.18) 
(Identificador: 201753103) 
 
Nº do Protocolo: 23091.011070/2017-73

Mossoró-RN, 22 de Setembro de 2017.
 

SECRETARIA DE ORGÃOS COLEGIADOS
  

 

Título: Minuta de Edital de Homologação do Resultado do Edital 026/2017- Prof. Efetivo

Prezados (as),
  

 Segue Minuta de Edital de Homologação do Resultado do Edital 026/2017- Prof. Efetivo para ser apreciado pelo
CONSUNI.

  
  
 Cordialmente,

 

 
 
 

(Autenticado em 22/09/2017 15:21) 
ANTONIO JORGE SOARES 

 PROFESSOR 3 GRAU 
 Matrícula: 1372100 
 

Copyright 2007 - Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - UFERSA



 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO - CPPS 
 

EDITAL Nº 0XX/2017 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROFESSOR EFETIVO - EDITAL 026/2017 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO HOMOLOGA, de acordo 
com a Decisão/CONSUNI XXX/2017, de XX de XXXXXX de 2017, o resultado do 
Concurso Público para Professor Efetivo, realizado nos termos o Edital Nº 026/2017, de 
18 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 137, de 19 de julho de 2017, 
conforme abaixo especificado: 

Processo nº 23091.008504/2017-58 

Disciplinas/Área: Fundamentos de Administração. Administração e Empreendedorismo. 
Gestão Empresarial (Mossoró). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Renan Felinto de Farias Aires APROVADO CLASSIFICADO 

2º Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus APROVADO  

3º Bruna Lourena de Lima Dantas APROVADA  

 
Disciplinas/Área: Ensino de Língua Inglesa. Prática Pedagógica em Língua Inglesa. Prática 

Pedagógica Programada. Estágio Supervisionado em Língua Inglesa (Caraúbas). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Keyla Maria Frota Lemos APROVADA CLASSIFICADA 

2º Jeová Araújo Rosa Filho APROVADO  

 

Disciplinas/Área: Ética e Legislação. Filosofia da Ciência e Metodologia Científica. 

Sociologia. (Pau dos Ferros). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Katia Cilene da Silva Santos APROVADA CLASSIFICADA 

2º Marcelo Fischborn APROVADO  

3º Afrânio Carneiro Jácome APROVADO  

 

Mossoró (RN), XX de XXXXXXX de 2017. 

 
JOSE DE ARIMATEA DE MATOS 

Reitor 
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 3º Ponto 
 

 

Apreciação e deliberação sobre Processo Nº 23091.004094/2017-76, que trata do 

pedido de reconsideração em relação à unidade de lotação dos servidores Francisco 

Klebson Gomes dos Santos e Andarair Gomes dos Santos; 
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 4º Ponto 
 

 

Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que dispõe sobre criação da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) e dá outras 

providências; 

 
 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nºxx/2017, de xx de xxxx de 2017. 

 

Dispõe sobre criação da Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos (CPAD) e dá 

outras providências. 

 

 

 CONSIDERANDO o Decreto Presidencial nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, 

 

 CONSIDERANDO a necessidade da UFERSA estabelecer uma política 

institucional de documentos arquivísticos,  

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º Criar, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD). 

Parágrafo único A CPAD é um grupo uma comissão multidisciplinar 

encarregada da avaliação dos documentos que constituem o acervo arquivístico na 

UFERSA. 

 

 Art. 2º Compete à CPAD da UFERSA: 

I – Orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida e acumulada na instituição, com vistas a identificação dos 

documentos para guarda permanente ou eliminação dos destituídos de valor; 

Adrian: I - Realizar o procedimento de avaliação e seleção da documentação 

produzida e acumulada na instituição, com vistas a estabelecer prazos de guarda e 

destinação final do acervo dos documentos da UFERSA 

II – Orientar e supervisionar a aplicação do Código de Classificação de 

Documentos e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às 

atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, em concordância com a 

Portaria AN/MJ nº 092, de 23 de setembro de 2011 e com a Portaria MEC nº 1.224, de 

18 de dezembro de 2013; 

III – Orientar e supervisionar a aplicação do Código de Classificação, 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às atividade-meio da 

Administração Pública; 

IV – Orientar e supervisionar os procedimentos necessários para os processos de 

eliminação dos documentos destituídos de valor de acordo com a legislação vigente; 

V – Submeter à aprovação do Arquivo Nacional (AN) as listagens de eliminação 

de documentos; 

VI – Providenciar a publicidade da documentação a ser eliminada, através da 

elaboração de Editais de Ciência de Eliminação, a ser publicado no Diário Oficial da 

União; 
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Gabriel: VI –Providenciar a publicidade da documentação a ser eliminada, por 

meio da elaboração de Editais de Ciência de Eliminação, que serão publicados no Diário 

Oficial da União; 

Adrian: VI - Providenciar a publicidade da documentação a ser eliminada, 

através da elaboração de Edital de Ciência e o Termo de Eliminação de Documentos, a 

ser publicado no Diário Oficial da União e na página oficial da UFERSA 

VII – Unificar os procedimentos nos Campi da UFERSA, através de cartilhas de 

procedimentos;  

Adrian: VII - Unificar os procedimentos na guarda ou eliminação de documentos 

nos Campi da UFERSA, através de cartilhas de procedimentos; 

Gabriel: VII - Unificar os procedimentos nos Campi da UFERSA, por meio da 

divulgação de cartilhas de procedimentos; 

VIII – Obedecer aos graus de sigilo e permissões de acesso, definidos pela 

Instituição e legislação vigente, para o resguardo e divulgação de informações; e 

IX – Elaborar Atas de suas reuniões, fazendo constar o resumo e a conclusão dos 

assuntos que forem tratados. 

Januário: X - Analisar as propostas de alteração desta Resolução e submetê-las a 

apreciação do CONSUNI; (exclui esse inciso das competências no presidente por julgar 

ser uma competência da comissão) 

 

 

Art. 3º A CPAD será constituída por 01 (um) membro titular e 1 (um) suplente, 

indicados de cada uma das Pró-Reitorias e Setores listados abaixo: 

a. Pró-Reitoria de Administração;  

b. Pró-Reitoria de Planejamento;  

c. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;  

d. Divisão de Arquivo e Protocolo;  

e. Setor de Arquivo Geral; Comentário do relator: O Setor de Arquivo Geral 

pertence à Divisão de Arquivo e Protocolo. 

Gabriel: e. Setor de Arquivo Geral (Pertencente a divisão de arquivo e 

protocolo) 

§1º A nomeação será feita pelo Reitor para um mandato de 2 dois anos, 

permitida a recondução. 

§ 2º A CPAD, em sua primeira reunião, ordinária, definirá o seu Presidente. 

Leonardo §2º A CPAD, na primeira reunião ordinária de cada nova composição, 

definirá o seu Presidente. 

 

 

Comentário do Conselheiro Leonardo - questão: Não deixa claro o rito: quem 

indicará? 
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Januário: Art 3º-A A CPAD terá uma subdivisão em cada Campus fora da sede 

constituída de um membro titular e um suplente que executará nos Campus as ações 

definidas pela Comissão central; 

Paragrafo Único: Aos membros titulares de cada subdivisão é assegurado 

assento na comissão central. 

 

 

 Art. 4º CPAD se reunirá ordinariamente uma vez a cada trimestre, convocada 

pelo Presidente com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência. 

Diego: Art. 4º As reuniões daCPAD serão convocadas pelo(a) Presidente,  ou por pelo 

menos metade mais um dos seus membros, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas para reuniões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas, para as reuniões 

extraordinárias. 

§1º A CPAD definirá seu calendário anual de reunião na sua primeira reunião 

anual; 

Diego §1º A CPAD definirá seu calendário anual de reuniões ordinárias, que deverão 

ocorrer uma vez a cada trimestre, na sua primeira reunião anual; 

 

§2º A ACPAD se reunirá extraordinariamente quando convocada por seu 

presidente ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros, com no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência; 

Diego: §2º As reuniões terão quórum mínimo de pelo menos a metade mais um 

(01) do total de seus membros 

§3º As reuniões terão quórum mínimo de pelo menos a metade mais um (01) do 

total de seus membros; 

Gabriel: §3º As reuniões terão quórum mínimo de metade mais um (01) do total 

de seus membros; 

Diego: §3º A eventual falta de um dos membros deverá ser comunicada ao 

Presidente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data 

reunião para convocação de suplente; 

 

§ 4º A eventual falta de um dos membros deverá ser comunicada ao Presidente 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data reunião para 

convocação de suplente;  

Gabriel: §4º  A eventual falta de um dos membros deverá ser comunicada ao 

Presidente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data da 

reunião para convocação de suplente; 

 

Diego: §4º A CPAD poderá convocar, quando necessário, representante jurídico 

e/ou servidor da unidade/setor ao qual o acervo documental avaliado for vinculado e 

ainda solicitar assessoramento técnico de especialistas identificados com as áreas, cujos 

documentos estiverem sendo avaliados; 
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§5º A CPAD poderá convocar, quando necessário, representante jurídico e/ou 

servidor da unidade/setor ao qual o acervo documental avaliado for vinculado e ainda 

solicitar assessoramento técnico de especialistas identificados com as áreas, cujos 

documentos estiverem sendo avaliados. 

 

 

 Art. 5º Compete ao Presidente da CPAD 

I Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Comissão; 

II Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias; 

III Fazer cumprir as decisões tomadas na comissão, encaminhando as listagens, 

os termos e os Editais de Ciência de Eliminação de documentos aos órgãos 

competentes; 

IV Representar externamente a CPAD ou designar o respectivo suplente; 

V Designar membro(s) para acompanhar o processo de eliminação física dos 

documentos; 

VI Delegar responsabilidades e tarefas aos membros da CPAD; 

VII Requisitar informações e diligências necessárias ao andamento dos 

trabalhos; 

Januário: SUPRIMIR VIII Analisar as propostas de alteração desta Resolução e 

submetê-las a apreciação do CONSUNI; 

 

Art. 6º Compete aos Membros da CPAD 

I Assessorar a CPAD nos assuntos relacionados com os documentos de sua área 

de atuação; 

II Fornecer dados sobre a documentação de sua respectiva área de atuação; 

III Redigir as Atas das reuniões e demais registros referentes às reuniões da 

Comissão; 

IV Assessorar a comissão quanto aos assuntos de planejamento estratégico da 

Instituição que possa ter relação com a produção documental; 

Januário: SUPRIMIR V Manter a representatividade nas reuniões da CPAD seja 

pelo titular ou suplente; 

VI Manter o elo da CPAD com o setor que representa, disseminando 

informações e diretrizes; 

VII Colaborar para o cumprimento das atribuições da CPAD; 

VIII Participar de grupos de trabalho, quando indicados; 

IX Elaborar notas técnicas, relatórios, informativos e outros documentos quando 

solicitados pelo Presidente; 

 

  

Art. 7º Os membros da CPAD não estarão dispensados de suas funções 

regulares em seus setores de origem, devendo o trabalho desenvolvido na Comissão ser 
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prestado sem prejuízo das atribuições próprias dos cargos ou funções em seus setores de 

origem. 

  

Art. 8º A participação na Comissão não implica em remuneração adicional, 

sendo considerado serviço público relevante. 

  

Art. 9º As deliberações da CPAD deverão ser aprovadas por maioria simples 

dos membros presentes, devendo o resultado constar em ata. 

Parágrafo único. O Presidente da CPAD exercerá regularmente o direito de voto 

e cabendo-lhe, quando pertinente, o voto de desempate. 

  

Art. 10. As deliberações da CPAD serão encaminhadas ao gabinete da Reitoria 

para homologação e publicação.  

Leonardo: Art 10. -A. Os processo de redistribuição em análise devem ser 

reorganizados e complementados para atender aos dispositivos desta resolução.  

Parágrafo único: processos nesta condição receberão prioridade de análise, em 

relação aos processos iniciados após publicada esta resolução. 

Adrian: Art. XX. Os acervos arquivísticos dos órgãos da UFERSA deverão ser 

classificados no momento da produção pelos setores produtores/acumuladores de 

documentos e processos, com a orientação e supervisão da CPAD, conforme os Códigos 

de Classificação citados nos itens II e III do art. 2º desta resolução. 

Adrian: Art. XX. O descarte ou eliminação de documentos será realizado 

mediante autorização dos gestores responsáveis de cada órgão ou unidade na sua esfera 

de competência. 

Adrian: Art. XX. A eliminação de documentos da UFERSA será realizada por 

meio de fragmentação ou incineração ou por outro meio adequado, com supervisão e 

acompanhamento do servidor designado pelo presidente da CPAD. 

 Art. 11. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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