MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL

EDITAL DE OPORTUNIDADES Nº 1/1SC3/COMGEP/2020
O Comando da Aeronáutica, por meio do Comando-Geral do Pessoal, no uso de suas
atribuições, está selecionando servidores efetivos com vínculo com a Administração Pública
Federal, tendo em vista a necessidade de composição da força de trabalho e melhoria do
desempenho nos exercícios das competências institucionais do órgão, com base na Portaria MP nº
193, de 03 de julho de 2018.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O processo seletivo visa o preenchimento de vagas na Universidade da Força Aérea
(UNIFA), uma instituição militar de ensino superior que tem por finalidade principal promover o
desenvolvimento da Ciência Aeroespacial e capacitar militares e civis do Comando da Aeronáutica
(COMAER) em cursos de pós-formação, por intermédio das atividades de ensino, pesquisa e
extensão universitária desenvolvidas em seu Campus. A Instituição também é representante do
COMAER no Programa Forças no Esporte (PROFESP) e no Projeto João do Pulo (PJP), vertentes
do Programa Segundo Tempo do Ministério da Defesa.
O PROFESP é destinado ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens de ambos os
sexos, dos 6 (seis) aos 18 (dezoito) anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. O
Programa tem como finalidade a promoção da valorização da pessoa; a redução de riscos sociais; o
fortalecimento da cidadania; a inclusão e a integração social dos beneficiados, por meio de acesso à
prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas; e o
oferecimento de cursos profissionalizantes e preparatórios para concursos de escolas militares.
Todas as atividades são realizadas no contraturno escolar, dentro de Organizações Militares. O PJP,
extensão do PROFESP, é destinado ao atendimento de pessoas com deficiência, priorizando
crianças e jovens, a partir dos 6 (seis) anos de idade, também em situação de vulnerabilidade social.
A UNIFA está localizada na Av. Marechal Fontenelle nº 1200, oferecendo ao público
interno, por meio de sua infraestrutura, refeitórios, cantinas e bancos; área para práticas esportivas
com ginásios, pista olímpica, piscinas e campos de futebol; apoio com transporte para as rotas
Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Galeão, além de possuir fácil acesso a diversos meios de transporte
público (ônibus e BRT). O horário atual de funcionamento é de 08:00h às 16:00h, de segunda às
sextas-feiras.
2.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado mediante currículo, que deve ser enviado por e-mail para:
UNIFA – proexcunifa@gmail.com
O recebimento dos currículos será exclusivamente por e-mail, até 13/04/2020.

O candidato deve atualizar seu currículo no aplicativo SIGEPE Talentos, conforme art. 4º da
Instrução Normativa SGP nº 4, de 28 de dezembro de 2018.

Caso o candidato não possua matrícula SIGAC/SIGEPE deverá informar essa condição
quando do envio do currículo.
A análise curricular contemplará a apreciação do estabelecido no Perfil Profissional (item 4)
do presente edital, possuindo caráter eliminatório, sendo excluídos do processo aqueles candidatos
que não estiverem aderentes ao perfil da vaga.
2.1

A seleção consistirá de 2 (duas) etapas:
a. Análise de Currículo;
b. Entrevista Individual.

2.1.1

Análise de Currículo

A análise curricular contemplará a apreciação do estabelecido nos Requisitos (item 3) e no
Perfil Profissional (item 4) do presente edital, possuindo caráter eliminatório, sendo excluídos do
processo aqueles candidatos que não estiverem aderentes ao perfil da vaga.
O período de análise curricular será de 16/04/2020 a 30/04/2020.
2.1.2

Entrevistas
As entrevistas serão agendadas apenas para os servidores aprovados na análise curricular.

Após a análise curricular, será enviada aos candidatos pré-selecionados, por e-mail a
convocação de comparecimento com data, horário e local da etapa seguinte.
A etapa de entrevista individual contemplará a verificação dos requisitos e análise das
habilidades desejáveis estabelecidos nos itens 3 e 4 do presente edital, possuindo caráter
classificatório.
A entrevista individual será executada na Organização de interesse, no período de
04/05/2020 a 29/05/2020.
2.2

Resultados

Com a conclusão de todas as etapas, o resultado final do processo seletivo será divulgado na
página da Organização:
•

Endereço eletrônico: http://www2.fab.mil.br/unifa/

•

Telefones de contato: 21-21572258

A UNIFA expedirá relatório com o resultado final do processo seletivo ao Comando-Geral
de Pessoal (COMGEP), via Diretoria de Ensino (DIRENS), que solicitará ao Ministério da
Economia a movimentação dos servidores aprovados.
3.

REQUISITOS
•

O processo seletivo é destinado exclusivamente a servidor público federal, ou
servidor de ex-território;

•

Não estar em estágio probatório;

•

Cumprir a jornada de trabalho do local de trabalho, resguardada as disposições legais
específicas;

•

Residir ou tenha interesse em residir na localidade da Organização de interesse ou
nas proximidades;

•

Nível superior completo;

4.

Licenciatura Plena, para os cargos de docência nas áreas de Matemática; Língua
Portuguesa, Espanhola e Inglesa; Pedagogia;

•

Experiência mínima de 1 ano, para a área do Magistério do Ensino Médio e do
Ensino Fundamental.

PERFIL PROFISSIONAL

UNIFA

5.

•

Docência - PROFESP
Educação Física

Graduação em Educação Física. Executar atividades com
crianças e adolescentes atendidas pelo PROFESP.

Docência – PROFESP
Educação Física adaptada

Graduação em Educação Física. Executar atividades
direcionadas a crianças e adolescentes portadores de
deficiências físicas atendidas pelo PROFESP, com
experiência mínima de 1 ano.

Docência – PROFESP
Matemática

Licenciatura Plena em Matemática. Ministrar reforço escolar
do último ano fundamental e do ensino médio para estudantes
atendidos pelo PROFESP.

Docência – PROFESP
Língua Portuguesa

Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua
Portuguesa. Ministrar reforço escolar do último ano
fundamental e do ensino médio para estudantes atendidos
pelo PROFESP.

Psicólogo - PROFESP

N
S

Graduação em Psicologia, com formação clínica ou social,
para estudantes atendidos pelo PROFESP.

Pedagogo

Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação ou
especialização em Administração, Supervisão e Orientação
Escolar.

Docência – Ensino Superior
Língua Espanhola

Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua
Espanhola, com Doutorado ou Mestrado ou Especialização
em Letras, Língua Espanhola, Linguística, Linguística
Aplicada ou Literatura. Ministrar aulas para o Ensino
Superior.

Docência – Ensino Superior
Língua Inglesa

Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua
Inglesa, com Doutorado ou Mestrado ou Especialização
emLetras, Língua Espanhola, Linguística, Linguística
Aplicada ou Literatura. Ministrar aulas para o Ensino
Superior.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Não será fornecido qualquer documento comprobatório de Análise de Desempenho do
candidato no Processo Seletivo, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
O Comando da Aeronáutica não se responsabilizará pela mudança do servidor e, portanto,
não será concedida ajuda de custo e auxílio moradia;
A candidatura não gera qualquer compromisso por parte deste órgão com o candidato.
Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pelo COMGEP.

