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ATA N.° 05 - 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

Ata da quarta sessão ordinária da Comissão Própria 
de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação, 
realizada no dia 10 de maio de 2019, às 09 horas, na 
sala 02 do Centro Integrado de Desenvolvimento 
Humano.
 
 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala dois do 1 

Centro Integrado de Desenvolvimento Humano, anexo a Diretoria de Desenvolvimento de 2 

Pessoas na UFRN, reuniu-se a Comissão Própria de Pessoal Técnico-Administrativo em 3 

Educação - CPPTAE. Estiveram presentes dezessete membros, sob a presidência da primeira, 4 

Angélica Andrade Ferreira de Melo (DDP), Marcella Leandro da Silva de Carvalho (DDP), Juliana 5 

da Costa de Macedo Paiva (CPGP), André Luis Veras de Sandes Freitas e Anderson Kleyton O. 6 

Amorim (PROPLAN), Michele Paiva Cruz e Walter Pedro Silva Junior (ASTEC/PROGESP), Keila 7 

Thainá da Silva (CCSA), Cíntia Cristina Maia Coelho de Gois (CCHLA), Láddyla Thuanny Vital 8 

Bezerra (CT), Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior (CE), Adam Rafael Gonçalves 9 

Cavalcante (CCET), Maria Gleyciane da Silva (CB), Fabio André Bispo de Melo (FACISA), Rodolfo 10 

André de Araújo Santos e Isaque Asafe Costa da Silva (EAJ) e Débora Costa Araújo di Giacómo 11 

Koshiyama (ICE). A Presidente cumprimentou a todos e havendo quórum deu por aberta a 12 

sessão. Ato contínuo submeteu à apreciação dos processos na ordem da pauta. O processo de 13 

redistribuição nº 23074.041161/2017-41 (MICHELE DE OLIVEIRA MOURÃO HOLANDA), havia 14 

entrado na pauta da sessão anterior (3ª sessão ordinária) e foi baixado em diligência para a 15 

Coordenadoria de Planejamento de Gestão de Pessoas – CPGP/DDP, para prestar 16 

esclarecimentos quanto à extinção do cargo de Desenhista de Artes Gráficas (cargo ofertado 17 

pela UFPB a UFRN em contrapartida a essa redistribuição) junto ao MEC. Desse modo, a CPGP 18 

respondeu à diligência em questão, informando que o cargo questionado não se encontra 19 

extinto e está disponível para provimento, conforme consulta e resposta do MEC. Com isso, 20 

dirimidas as dúvidas quanto ao processo, a relatora proferiu parecer favorável à redistribuição 21 

havendo concordância entre os demais membros. O processo de redistribuição nº 22 

23074.059671/2016-94 (HARTT HINDENBURG MEDEIROS CORDEIRO), obteve parecer favorável 23 

com a contrapartida de código de vaga do mesmo cargo (Médico/Área) ofertado pela UFPB a 24 

esta UFRN. Tal vaga será provida na Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN, com base na 25 

anuência das partes envolvidas expressa no processo. Dando seguimento a pauta, foi verificado 26 

o resultado da análise das solicitações dos interessados na redistribuição de 1 (uma) vaga  do 27 
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cargo de Biólogo, disponibilizada por esta instituição. Considerando que houve mais de um 28 

servidor interessado nessa vaga, foi designada uma Comissão de Avaliação de Redistribuição 29 

para apreciação do perfil dos interessados e verificação dos critérios estabelecidos por ela em 30 

consonância com a 052/2016-CONSAD, a qual trata sobre a redistribuição no âmbito desta 31 

UFRN. Dentre os servidores interessados, estavam CARLA GABRIELA DE OLIVEIRA SAKAMOTO 32 

(processo nº 23077.005528/2019-03), JENIFFER DA CÂMARA MEDEIROS (processo nº 33 

23077.005568/2019-47), MÁRIO SÉRGIO DUARTE BRANCO (processo nº 23077.005593/2019-34 

21) e TACIANA DE AMORIM SILVA (processo nº 23077.005607/2019-14). Após a análise dos 35 

processos, a comissão indicou a servidora TACIANA DE AMORIM SILVA como a primeira 36 

colocada na análise dos critérios, devido à pontuação mais alta obtida por ela em relação aos 37 

demais interessados. No entanto, considerando a solicitação realizada pela procuradoria acerca 38 

do direito de uma das interessadas em participar do processo, mesmo sem obedecer a um 39 

critério exigido pela resolução pertinente, foi solicitado à PROGESP, posicionamento acerca 40 

dessa solicitação, com o objetivo de esclarecer a seguinte questão: se a solicitação da 41 

procuradoria será acatada apenas para fins de abertura de processo da interessada ou também 42 

para critério de análise junto aos demais interessados. Considerando que esse entendimento 43 

ainda não foi formado, esta CPPTAE se encontra sem respaldo institucional formalizado que lhe 44 

dê subsídios para emissão de um parecer adequado à situação. Assim, foi decidido pelos 45 

membros presentes, enviar o processo à Câmara de Gestão de Pessoas para apreciação e 46 

deliberação do resultado apresentado nesse processo. Na sequência, foi discutido pela 47 

comissão, o pedido de reconsideração de distribuição de vaga interposto pelo Sr. Everardo 48 

Araújo Ramos, Diretor do Museu Câmara Cascudo – MCC, protocolado por meio de do Ofício nº 49 

038/2019 – MCC de 16/04/2019, referente ao código de vaga 267848, do cargo de Assistente 50 

em Administração. A análise de tal pedido se iniciou na 3ª sessão ordinária desta CPPTAE, 51 

ocorrida em vinte e seis de abril deste ano, onde foi definido pelos membros a necessidade 52 

solicitar mais informações acerca de fatos novos a serem apresentados pelo Diretor do MCC, 53 

como forma de melhor justificar o pedido realizado. Considerando que o Sr. Everardo 54 

apresentou fatos novos, bem como procedeu com a finalização dos Planos Individuais de 55 

Trabalho dos servidores lotados na Secretaria do local, por meio do Ofício nº 45/2019 – MCC, a 56 

comissão analisou as informações disponibilizadas e tomou como posicionamento a 57 

necessidade de conclusão do Dimensionamento de Pessoal do MCC, uma vez identificado que 58 

até o momento apenas a análise quantitativa foi realizada, restando a qualitativa. Diante disso, 59 

se mostra relevante a conclusão desse estudo, a fim de promover uma melhor visualização da 60 

unidade em relação a sua força de trabalho. Diante disso a CPPTAE realizará solicitação de 61 

finalização desse dimensionamento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para que de posse 62 

dessas informações, obtenha condições para propor um parecer alinhado ao interesse 63 

institucional desta instituição. Por fim, concluídas as atividades previstas em pauta, a 64 

Presidente Angélica Andrade Ferreira de Melo, agradeceu a participação dos presentes, 65 

despediu-se às dez horas e trinta minutos e deu por encerrada a sessão da qual, para constar, 66 

eu, Willyanny Pâmela Araújo C. da Silva, Secretária ad hoc da CPPTAE, lavrei a presente ata que, 67 

após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Senhora Presidente e demais membros 68 
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presentes nesta 4ª sessão ordinária da CPPTAE. Natal, dez de maio de dois mil e dezenove. 69 

xxxxxxxxxxx 70 


