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SORTEIO PÚBLICO

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 2018 às IOh03min, na Sala
Girassol, localizada no 3' andar do Centro de Eventos/UFSC, de acordo com o Edital de
chamada pública n' 145/201 8/DDP, iniciou-se a sessão do sorteio público para definir a
distribuição das vagas a serem reservadas para os candidatos com deficiência (PCD) e
candidatos negros que serão ofertadas no Edital n' 136/2018/DDP, que visa ao
provimento de cargos da carreira Técnico-Administrativa em Educação para o quadro
permanente desta Universidade. Estando presentes os servidores da Coordenadoria de
Admissões, Concursos Públicos e Contratação Temporária (CAC): Gabriela Perito
Deitos (Coordenadora), Michele Amorim Lama Henriques (Assistente em
Administração) e Thalita Bez Batti de Souza (Assistente em Administração); e demais
presentes, conforme a lista de presença em anexo. A Coordenadora abriu a sessão e
explicou a metodologia para a reserva de vagas para PCD e para candidatos negros:
sobre o total de vagas oÉertadas no edital, 66 (sessenta e seis) vagas, aplicou-se vinte por
cento para cada uma das reservas, resultando em 13 (treze) vagas destinadas para PCD e
13 (treze) vagas destinadas para candidatos negros. Sendo que, o arredondamento para
reserva PCD é sempre para cima, desde que não ultrapasse 20% e para reserva de
candidatos negros será para cima, em caso de oração igual ou maior que 0,5, e para
baixo, em caso de cação menor que 0,5. A distribuição das vagas reservadas entre os
cargos do edital foi realizada em duas etapas: a primeira definida por meio da reserva
automática e a segunda definida por meio de sorteio dentre os cargos não abarcados pela
reserva automática, conforme disposto na Resolução Normativa n.' 035/CUn/2013 e no
edital do concurso. A primeira etapa consistiu na reserva automática de um quinto das
vagas dos cargos com 03 (três) ou mais vagas para candidatos negros, e um quinto das
vagas dos cargos com 05 (cinco) ou mais vagas para PCD, totalizando para esta etapa:
07 (sete) vagas para PCD e 08 (oito) vagas para candidatos negros. Para os cargos com
reserva automática em mais de uma localidade, foi atribuído um número para cada
localidade e utilizou-se o site https://sorteador.com.br/ para sortear, de forma impessoal
e objetiva, a localidade onde foi alojada a reserva. Dando continuidade, iniciou-se a
segunda etapa com o sorteio dos cargos não abarcados pela reserva automática, para
definição das demais vagas destinadas à reserva, até a totalização de vinte por cento.
Para esta etapa coube definir a distribuição de 06 (seis) vagas para PCD e 05 (cinco)
vagas para candidatos negros. Foi atribuído um número para cada cargo e realizado o
sorteio, por meio do site https://sorteador.com.br/, definindo de forma impessoal e
objetiva, os cargos em que foram alojadas as reservas, altemando entre vagas para PCD
e para candidatos negros. Em seguida, para os cargos que receberam as reservas e que
se apresentavam em mais de uma localidade, realizou-se novo sorteio para definir a
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localidade em que foi alojada a reserva de vaga. Durante os sorteios, o site
https://sorteador.com.br/ e a planilha de apoio, contendo todos os. cargos, foram
proüetados em tela, que foi preenchida simultaneamente no decorrer dos sorteios. As

disponibilizada no site http://1362018ddp.concursos.ufsc.br/. Às IOh14min foi

lavrei a presente Ata, assinada por mim e pela Coordenadora da CAC.

Florianópolis, 22 de novembro de 201 8

Michele Amorim Lama Henriques
Assistente em Administração
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