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PROCESSO SELETIVO PARA APOIO À QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL 

EDITAL Nº 005/2022 

Edital para concessão de vagas no Programa de Apoio 
à Qualificação destinado aos docentes e servidores 
técnicos do quadro efetivo da AEVSF/FACAPE, 
exercício de 2022. Fulcro nas disposições normativas 
regimentais e estatutárias da autarquia e na Resolução 
001/2014. 

 

A Presidente do Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da 
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF, mantenedora da 
Faculdade de Petrolina - FACAPE, no uso das atribuições  que  lhe  são  
legalmente  atribuídas  e  sob  o  pálio  da  Resolução  nº 001/2014,  que  trata  
da  concessão  de  Apoio  à  Qualificação  Funcional,  torna público que estão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo  destinado à concessão  de  
vagas  no  Programa  de  Apoio  à  Qualificação  de  Docentes  e Técnicos 
efetivos da autarquia, especificamente para formação profissional nos cursos 
de graduação ofertados pela AEVSF/FACAPE. O referido processo será 
realizado de acordo com as disposições deste Edital, a seguir definidas: 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1.  Este edital se destina ao apoio à qualificação de servidores efetivos da 
AEVSF/FACAPE, na forma de garantia de acesso aos cursos de graduação 
oferecidos pela instituição. 
 
1.2.  O objetivo do presente processo seletivo é proporcionar oportunidades de 
desenvolvimento dos servidores, impulsionando, estimulando e viabilizando 
vagas para participação nos programas de qualificação da AEVSF/FACAPE. 
 
1.3.  As concessões das vagas ao programa de apoio à qualificação no que 
trata este edital estão destinadas apenas aos servidores efetivos (docentes e 
técnicos administrativos). 
 
1.4.  As normas e procedimentos de que trata este processo seletivo in foco 
segue os preceitos legais descritos e regulamentados pela Resolução nº 
001/2014 no que dispõe sobre a concessão de Apoio à Qualificação Funcional 
e nos trâmites deste certame.   
 
2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  
 

Os docentes e servidores técnicos administrativos interessados em  
concorrer  ao  Processo Seletivo para Obtenção de Apoio à Qualificação 
Funcional deverão seguir  os trâmites do cronograma abaixo: 
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ETAPAS PERIODO HORÁRIO 

Publicação do Edital 28/07 - 

Prazo para impugnação do Edital (Protocolar na 
secretaria da direção). 

29/07 a 01/08 Das 08h às 
12h 

Divulgação do resultado das impugnações. 02/08 - 

Inscrições (Protocolar requerimento na  
secretaria da direção conforme Anexo I) 

03/08 a 05/08 Das 08h às 
12h 

Divulgação do resultado do processo (na página 
eletrônica http://www.facape.br) 

17/08 - 

Contestação do resultado (protocolar na 
secretaria da direção 

18/08 Das 08h às 
12h 

Respostas às contestações 20/08 - 

Divulgação do resultado final  (na  página  
eletrônica http://www.facape.br) 

21/08 - 

 
3. DOS REQUISITOS DOCUMENTAIS 
 
Para concessão ao apoio a qualificação profissional nos termos da Resolução 
nº 001/2014, os interessados deverão: 
 
a) Protocolar na secretaria da direção requerimento direcionado ao Diretor  
Executivo/Presidente do Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE; 
 
b) Anexar ao requerimento certidões, emitidas pela coordenação do Setor de 
Recursos Humanos da AEVSF/FACAPE, atestando que o requerente:  

• Não recebeu punição disciplinar até 01 (um) ano antes da data do  
  requerimento;  

• tem  vínculo  efetivo  com  a  AEVSF/FACAPE  e  não  está  afastado  
por qualquer motivo; 

•  não esteve afastado da AEVSF/FACAPE até 01 (um) ano antes da data  
 do  requerimento,  salvo  por  motivo  de  licença  médica  e/ou  de    
licença prêmio. 

 
Parágrafo único – São cumulativos os requisitos estabelecidos nesta cláusula,  
consistentes  no requerimento e  nas declarações  a  serem  emitidas  pelo 
Setor de Recursos Humanos. A ausência de qualquer deles inabilita o 
interessado à concorrência de vaga neste edital. 
 
4 – DAS VAGAS 
 

Serão destinadas ao Programa de Apoio à Qualificação Funcional/2022  
as vagas  abaixo  relacionadas,  disponíveis  nos  cursos  de  graduação  
ofertados pela AEVSF/FACAPE: 

 

CURSO TURNO VAGAS 

Administração Noturno 1 

Direito Matutino e 2 
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Noturno 

Ciências Contábeis  Noturno 2 

Ciências da Computação Matutino e 
Noturno 

2 

 
 
5.  DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE  APOIO  À 
QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 
5.1.  O Diretor Executivo/Presidente do CEPE recepcionará os requerimentos 
de apoio à qualificação, protocolado pelo docente  ou  servidor técnico  junto à 
secretaria da direção; 
 
 5.2.  Será nomeada pela Presidência da AEVSF/FACAPE uma Banca 
Examinadora composta por dois docentes e um servidor técnico efetivos da  
supra citada instituição para avaliação dos referidos pleitos; 
 
5.3. A Banca Examinadora julgará os pleitos na conformidade das normas  
deste edital e do quantitativo de vagas disponíveis para cada curso; 
 
5.4. Após o julgamento, a Banca Examinadora emitirá parecer conclusivo dos  
resultados  ao  Diretor  Executivo/Presidente  do  CEPE; 
  
5.5.  O Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão da AEVSF/FACAPE –  CEPE - 
deliberará a aprovação dos requerimentos. 
 
6 . DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Havendo empate, a Comissão de que trata o item 5.1 adotará os critérios 
a seguir elencados, para o desempate:  
 
1º - Candidato que ainda não possui nível superior 
2º - Candidato com maior tempo nos quadros efetivos da AEVSF/FACAPE 
3º - Candidato com a maior idade 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 

Após a aprovação do requerimento, o  servidor  assinará  um  Termo de 
Compromisso específico, através do qual se obrigará ao cumprimento de todas 
as normas  que disciplinam  o apoio à qualificação, aí inclusas a prestação de 
contrapartida  ao  incentivo  e  a  submissão  a  eventuais  penalidades,  tudo  
na conformidade da Resolução nº 001/2014. 

 
8 - DA DURAÇÃO DO INCENTIVO  

 
O tempo máximo de duração do apoio à qualificação não poderá exceder  

o tempo  mínimo  de  integralização  do  curso  de  graduação  escolhido  pelo 
servidor, conforme previsto no projeto pedagógico do referido curso. 
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Parágrafo único - O docente  ou  servidor  técnico  em  hipótese  alguma  será 
afastado das suas funções em razão do apoio a qualificação. 

 
9 - DO CANCELAMENTO DO APOIO À QUALIFICAÇÃO 

 
De conformidade com o texto do art. 25 da resolução 001/2014, será 

cancelado o apoio à qualificação funcional do servidor que: 
I - O beneficiário perder crédito/disciplina do curso para o qual lhe foi 

deferido o apoio; 
II – For condenado pelo cometimento de ato culposo ou doloso em 

qualquer procedimento disciplinar interno da autarquia. 
 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1.  O servidor docente ou técnico administrativo, para fazer jus ao  

benefício previsto  na  resolução  001/2014  e  neste  edital,  não  poderá  ter  
em  seu  nome débitos inadimplidos junto a AEVSF/FACAPE.  

 
10.2. O benefício previsto neste edital alcançará apenas os servidores 

ativos e efetivos. 
 
10.3.  O servidor docente ou técnico administrativo que estiver 

cursando ou tiver cursado alguma das graduações ofertadas pela 
AEVSF/FACAPE e tiver sido beneficiado com o apoio à qualificação 
funcional, não terá direito a este benefício novamente. 

 
10.4.  Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital 

serão encaminhados para apreciação e deliberação pelos membros do CEPE; 
 
10.5.  Este edital entra em vigor a partir da data da sua divulgação na 

página eletrônica http://www.facape.br. 
 
 

Petrolina, (PE), 28 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

 
Profª Dra. Alessandra Gomes Marques Pacheco 

Diretora Executiva 
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