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Sessão Ordinária de 13 de outubro de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Item nº02 da pauta de expediente 

E2 - Ratificação das Bancas dos Editais de Concursos da Área de Física:  

Edital nº 047/2014 – Física/Física das Partículas Elementares e Campos e edital 

nº048/2014 – Física/Física Experimental de Altas Energias  

Relator: Leonardo Lira Lima 
 

Contexto e Histórico: 

 

1. Em atendimento à sugestão encaminhada pela Divisão de 

Concursos, haja vista o ajuste de datas e de membros da Comissões Julgadoras 

necessárias para o trâmite dos concursos de edital de Física nº047 – Física das 

Partículas Elementares e Campos- e para o edital nº 048/2014– Área Física, subárea: 

Física Experimental de Altas Energias, a presidência do ConsCCNH analisou as 

sugestões de bancas e aprovou  ad referendum as novas composições de bancas 

sugeridas. 

2. Considerando a proximidade do prazo para a previsão para a 

realização das bancas, bem como a necessária recomposição das bancas conforme a 

disponibilidade dos membros convidados, foram então redigidas as comunicações 

internas CI CCNH nº 462  e  CI CCNH nº 466, ambas  para solicitar à Secretaria Geral 

(Divisão de Concursos) a inclusão das composições das novas bancas (com as devidas 

adequações) para constar na pauta da próxima reunião da Comissão de Vagas, a ser 

realizada no dia 20/10/2014. 

3. Passemos então à apreciação da matéria. 

 

Avaliação: 
 

4.  Nos termos do documento setorial “Procedimentos 
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administrativos para realização de concursos públicos e processos seletivos 

simplificados para contratação de docentes da UFABC”, consta os itens nº3.1 e nº3.3, 

os quais assim parametrizam para a composição das bancas de concursos de 

docentes: 

[...]3.1. Os nomes para composição das Bancas devem ser 
previamente aprovados no respectivo Conselho de Centro.[...] 

 
[...]3.3. A Área demandante elabora CI assinada pelo diretor do 
respectivo Centro à Divisão de Concursos, para submissão da 
Banca à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o 
Magistério Superior (Anexo B – Resolução que instituiu essa 
Comissão). A CI deverá ter como anexo o formulário “Banca para 
aprovação Comissão de Vagas”[..] grifos nossos 

 
5. Na mesma diretriz, o item 5.2 do mesmo documento, o qual 

estabelece que: 

[...] 5.2. O formulário “Banca para aprovação Comissão de 
Vagas” deverá ser encaminhado com antecedência mínima de 
5 dias úteis antes da Reunião da Comissão de Vagas (CI Reitoria 
nº 40/2012 – Anexo D). Esse prazo é necessário para que a 
Divisão de Concursos elabore a convocação e pauta e as 
encaminhe aos membros da Comissão de Vagas[...] grifos nossos 

 
6. Para os casos dos editais em tela, as aprovações das bancas 

dos concursos de editais nº047/2014 e nº048/2014 já haviam sido aprovadas pelo 

ConsCCNH (7ªsessão ordinária do ConsCCNH, realizada em ) , conforme extrato da 

sinopse de ata: 

[...]2. Bancas da Física – Editais nº 46, 47, 48 e 53/2014 : o item 
foi encaminhado à ordem do dia. Foram aprovadas as 
indicações de bancas dos editais 46, 47 e 48/2014. Foi proposta 
nova indicação para a banca do Edital 53/2014, a qual foi 
aprovada desde que a área do Edital concorde com a indicação 
dos novos nomes.[...]

1
 

7. Por tais razões, não resta dúvida que a presidência do 

ConsCCNH, exercida pelo diretor do CCNH, considerando os interesses da área 

demandante e a tramitação dos concursos, decidiu, portanto, corretamente ao aprovar 

                                            
1
 Disponível no site do CCNH:  

 http://ccnh.ufabc.edu.br/conselho/atas_sinopses2014/Sinopse_07ord2014.pdf 

http://ccnh.ufabc.edu.br/conselho/atas_sinopses2014/Sinopse_07ord2014.pdf
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ad referendum as novas composições sugeridas, que nada mais são do que meros 

ajustes de adequação para a composição das bancas.    

 

Por tudo isso, sugere-se ao ConsCCNH realizar a ratificação nas 

composições das bancas de editais da área de Física nº047/2014 e 048/2014, 

conforme as indicações nominais sugeridas nas comunicações internas CI CCNH nº 

462  e  CI CCNH nº 466. 

Em suma, as composições das bancas passam a constar com a 

seguinte configuração: 

a) A nova proposta de banca para concurso público para o edital nº 47/2014 - Área: Física 

- Subárea: Física das Partículas Elementares e Campos. 

Nova composição da banca: Titulares: Adriano Antonio Natale (Presidente); 

Arlene Cristina Aguilar; Alysson Fábio Ferrari; Suplentes: Marcelo Otavio 

Caminha Gomes, Rogerio Rosenfeld, Jose Kenichi Mizukoshi. A composição 

da banca foi aprovada ad referendum pela  presidência do ConsCCNH. 

b)A nova proposta de banca para concurso público para o edital nº 48/2014 - Área: Física - 

Subárea: subárea: Física Experimental de Altas Energias . 

Sugestão de composição da banca:  

Presidente: Arthur Maciel - CBPF (PQ-1B) ou Ronald Shellard - CBPF (PQ-1A),  
Membro Externo: Renata Zukanovich Funchal - IFUSP (PQ-1B) 
Membro Interno: José Kenichi – CCNH 

Suplentes Externos: 
Ronald Shellard - CBPF (PQ-1A) (primeiro suplente externo) 
Edivaldo Moura Santos (suplente externo) 
Ricardo Matheus (suplente externo) 

Suplente Interno: Alex Dias - CCNH 

 
 
Conclusão: 

  Por todo o exposto, esse relator é favorável para indicar que o 

ConsCCNH proceda à ratificação das composições das bancas de editais da 
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área de física nº047/2014 e 048/2014, para que essas sejam adequadas em 

conformidade as respectivas comunicações internas assinadas pela direção do CCNH. 

Salvo diferente entendimento, esse é o relatório. 

   
Atenciosamente, 

 
   
   

Leonardo Lira Lima  

  Relator 


