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Concurso Docente: uma experiência de viabilização de um edital para
trinta áreas no Campus Litoral Norte
A justificativa desse relato de experiência se dá em função da vivência do
Núcleo de Gestão de Pessoas (NGPCLN) no auxílio ativo ao Departamento
Interdisciplinar na realização de trinta concursos docentes em um curto espaço
de tempo. O Campus Litoral Norte (CLN) iniciou suas atividades em 2014. Com
o avanço do curso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e a
vinculação do CECLIMAR ao CLN, houve a necessidade de realização de
concursos para contratação de um número maior de docentes. Isso gerou em
2017 um desafio para o Departamento: a publicação do edital 14/2017
referente à realização de concurso docente para trinta áreas. Devido às
necessidades institucionais, esses concursos deveriam ser realizados em dez
meses. O NGPCLN teve como objetivo colaborar com o cumprimento da meta
de realização dos concursos dentro do prazo estipulado com o menor número
possível de concursos anulados. O NGPCLN participou do processo desde o
planejamento das datas de realizações, verificação da possibilidade de
realização em datas concomitantes, acompanhamento das publicações,
realização de capacitação para novos servidores atuarem na logística de
preparação e realização do concurso público docente, verificação de salas e
equipamentos, acompanhamento e suporte na realização dos concursos,
auxílio na abertura de processos de gratificação, inclusão dos documentos do
concurso para envio dos processos à CAMGRAD, acompanhamento e auxílio
na construção dos esclarecimentos das diligências até o recebimento do
professor para efetivo exercício. Como resultados obtidos, o CLN teve todos
seus concursos homologados pela CAMGRAD, com apenas um concurso sem
candidatos aprovados. Todas as áreas com candidatos aprovados já estão com
seus docentes em pleno exercício no CLN. A capacitação realizada de logística
de preparação e de realização do concurso público docente teve a participação
de dois servidores de outras unidades, além dos servidores/CLN, levando o
conhecimento obtido para seus locais de trabalho.
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