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Aos dezenove dias do mês de Dezembro, realizou-se a sétima reunião extraordinária do Conselho
do Campus em 2020, desenvolvida via Google Meet, no endereço https://meet.google.com/oyu-
tyvm-bvf>. Compareceram os seguintes conselheiros: Ronaldo Colvero, diretor do Campus, na
presidência do Conselho; Luís André Padilha, coordenador administrativo; coordenadores dos
cursos: Edson Paniagua (Ciência Política), Monique Vieira (Serviço Social); Leandro Comassetto
(Jornalismo); Adriana Cantini (Bacharelado em Direito); Valmor Rhoden (Relações Públicas);
Renata Coutinho (PPGCIC); coordenadora da Comissão Local de Pesquisa, Simone Oliveira;
coordenadora da Comissão Local de Extensão, Monique Vieira; representantes dos servidores
técnico-administrativos, Eduardo Martinez e Ricardo Linhares; representante dos discentes Julia
Martins e, secretariando a reunião, o servidor Luís André Padilha. Pauta única: processo de
redistribuição da Servidora Greice Pinto Meireles da Ronch. O professor Ronaldo relatou o
processo SEI 23292.025804/2020-77 sobre redistribuição da servidora Técnico Administrativo
em Educação Greice Pinto Meireles da Ronch, no qual recebeu o código de vaga desocupado nº
834684, referente ao cargo de Técnico de Tecnologia da Informação - Nível D, do Instituto Federal
de Santa Catarina - IFSC, e o processo SEI 23100.016913/2020-77 sobre a troca da vaga de
Técnico de Tecnologia da Informação - Nível D a ser recebida por uma de Assistente em
Administração – Nível D com o Campus de Itaqui. Considerando que a Coordenação
Administrativa de São Borja possui quadro Técnico de Tecnologia da Informação - Nível D
preenchido e que a da Secretaria Acadêmica, setor no qual a servidora requerente está lotada,
emitiu parecer favorável à redistribuição e solicitou à reposição da vaga assim que possível. O
professor Ronaldo relatou que a Gestão do Campus buscou, com ciência da Reitoria e da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas, a troca dessa vaga com outros campi, dentre os campi
interessados, o Campus de Itaqui foi o que pode disponibilizar a vaga de Assistente em
Administração. Dessa forma, a requisição da Secretaria Acadêmica quanto à vaga de Assistente
em Administração será atendida. Foi informado que este código será preenchido através de
editais de remoção e ou redistribuição em andamento, e na inexistência de interessados para o
campus São Borja, será preenchido no próximo concurso público a ser realizado e até que se
realize, como sugestão a próxima Gestão a possibilidade de realocação dos técnicos
administrativos do Campus. Após considerações dos presentes, foi colocado em votação a
redistribuição da Servidora, que teve parecer FAVORÁVEL por unanimidade dos presentes. Não
havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião 10h36, da
qual, para constar, eu, Luis André Padilha, lavrei a presente Ata, assinada pelo presidente do
Conselho e por mim, redator, eletronicamente.
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Assinado eletronicamente por RONALDO BERNARDINO COLVERO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 19/12/2020, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por LUIS ANDRE ANTUNES PADILHA, ADMINISTRADOR, em
19/12/2020, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SIMONE BARROS DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 21/12/2020, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0432140 e o código CRC 07DD91E5.

Referência: Processo nº 23100.017562/2020-11 SEI nº 0432140
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