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-------- Mensagem encaminhada -------Assunto:Re: Fwd: Redução das 40 vagas no Edital 227/2016
Data:Thu, 30 Mar 2017 11:07:01 -0300
De:mauricio.wojslaw <mauricio.wojslaw@ufabc.edu.br>
Para:Ronei Mio o <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Sim Ronei. Como falamos anteriormente não há uma posição fechada a esse
respeito, portanto, antes de abrirmos as inscrições vejo esta ação como
de pouco risco. Para que não cause efeitos negativos nao público
externo, procuremos altera-las o mínimo possível.
At.
Em 2017-03-29 17:37, Ronei Miotto escreveu:
> Caro Maurício,
>
> Apenas para que possamos informar coordenadores e Conselho de Centro
> de forma adequada, pergunto se podemos proceder com estudos para
> possíveis reduções do número de vagas no concurso guarda-chuva de
> 40 vagas.
>
> Saudações,
>
> Ronei
>
> -------- Mensagem encaminhada ------->
>
ASSUNTO:
>
Redução das 40 vagas no Edital 227/2016
>
>
DATA:
>
Mon, 20 Mar 2017 12:15:42 -0300
>
>
DE:
>
Cleusa Fabris - UFABC | SUGEPE <cleusa.fabris@ufabc.edu.br>
>
>
PARA:
>
direcao.ccnh@ufabc.edu.br, ronei.miotto@ufabc.edu.br
>
> Prezado Prof. Roney,
>
> Conforme nossos entendimentos na última reunião da Comissão de
> Vagas, informo que a resposta constará na pauta da próxima reunião,
> contudo, como o Sr. havia solicitado urgência, adianto que foi
> realiza pesquisa junto ao MEC e outras IFES sobre a possibilidade da
> redução do número de vagas previsto em edital de abertura de
> concurso que já esteja publicado, porém constatamos que aindanão
> há posicionamento formal sobre o fato.
>
> Dessa forma, a SUGEPE recomenda a eventual redução, por considerar
> pequeno o risco de irregularidade e recomendamos também que, caso o
> ato ocorra, haja um período razoável, entre a data da publicidade da
> alteração e a data do início do período de inscrição, para que
> os interessados tomem ciência do novo número de vagas previsto no
> edital.
>
> Atenciosamente,

31/03/2017 14:36
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>
>
>
>
>

Cleusa Fabris da Silva
Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Seção de Ingresso de Servidores
(11) 3356-7557

31/03/2017 14:36

