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2º PRÊMIO PROFISSIONAL DESTAQUE UFJ 2022

1. Do objeto

1.1 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realiza a 2ª edição do Prêmio Profissional
Destaque UFJ, que busca identificar, reconhecer e valorizar profissionais que tenham atuado
de forma proativa em benefício da UFJ. A premiação será realizada na reunião do Conselho
Universitário (Consuni), com a entrega dos Certificados “PROFISSIONAL DESTAQUE
UFJ 2022” para servidores docentes, técnicos-administrativos, colaboradores terceirizados ou
bolsistas que se destacaram em suas atividades relacionadas às boas práticas profissionais na
Instituição.

2. Critérios para a votação

2.1 Poderão votar todos os servidores e colaboradores em exercício, cada qual em seu Órgão,
Unidade ou Curso. O servidor ou colaborador que possui vínculo em mais de um setor, terá
direito a um voto para cada setor.

2.2 Servidores e colaboradores de cada Órgão, Unidade Acadêmica e dos Cursos de
Graduação ou Pós-graduação da Universidade Federal de Jataí poderão receber votos,
conforme quadro 1.

2.3 O quantitativo de servidores ou colaboradores a serem premiados será de acordo com a
quantidade de servidores e colaboradores de cada Órgão, Unidade Acadêmica e dos Cursos de
Graduação ou Pós-graduação da Universidade Federal de Jataí, conforme quadro 1.

Quadro 1. Relação dos cargos a serem votados e o quantitativo de premiados conforme os
locais de exercício.

LOCAL DE EXERCÍCIO CARGO A SER VOTADO QUANTIDADE DE
PREMIADOS

REITORIA REITORIA
Servidor (docente ou TAE) OU

colaborador (terceirizado/bolsista)
02 premiados votados
pela equipe da Reitoria

03 indicações do Reitor



PRÓ-REITORIAS

PROAD
PROPESSOAS

Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

02 premiados votados
para cada pró-reitoria

01 indicação de cada
pró-reitor de sua
respectiva pró-reitoria

PRAE
PROECE
PROGRAD
PRPI
PRPG
PROPLAN

Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

01 premiado votado
para cada pró-reitoria

01 indicação de cada
pró-reitor de sua
respectiva pró-reitoria

ÓRGÃOS E
SECRETARIAS

BIBLIOTECA
CGA
FAZENDA ESCOLA
HOSPITAL VETERINÁRIO
SECOM
SEINFRA
SEPLAN
SETI

Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

01 premiado votado
para cada órgão ou
secretaria

01 indicação de cada
gestor do Órgão ou da
Secretaria

UNIDADES
ACADÊMICAS E

UNIDADES
ACADÊMICAS

ESPECIAIS

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS EXATAS E
TECNOLÓGICAS
CIÊNCIAS HUMANAS E
LETRAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
EDUCAÇÃO
ESTUDOS GEOGRÁFICOS

Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

01 premiado votado
para cada Unidade
acadêmica

01 indicação do Diretor
de cada Unidade
Acadêmica

CIÊNCIAS DA SAÚDE Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

02 premiados votados
para cada Unidade
acadêmica

01 indicação do Diretor
de cada Unidade
Acadêmica

Agrárias
Agronomia
Engenharia Florestal
Medicina Veterinária
Zootecnia

Biológicas
Ciências Biológicas



CURSOS DE
GRADUAÇÃO

(Licenciatura e bacharelado)

Ciências Humanas e Letras
História
Letras - Inglês
Letras - Português
Psicologia

Ciências Sociais Aplicadas
Direito

Educação
Pedagogia

Estudo Geográficos
Geografia (Bacharelado e
Licenciatura)

Exatas
Ciências da Computação
Física
Matemática
Química

Saúde
Biomedicina
Educação Física (Bacharelado e
Licenciatura)
Enfermagem
Fisioterapia
Medicina

1 Servidor (docente ou TAE)
1 colaborador

(terceirizado/bolsista)

01 premiado votado
para cada curso

Não terá indicação de
coordenador(a) de curso
de graduação

CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

Programa de Pós-graduação em
Agronomia
Programa de Pós-graduação em
Biociência Animal
Programa de Pós-graduação em
Ciências Aplicadas à Saúde
Programa de Pós-graduação em
Educação
Programa de Pós-graduação em
Geografia
Programa de Pós-graduação em
Química
Programa de Pós-graduação em
Matemática

Servidor (docente ou TAE) OU
colaborador (terceirizado/bolsista)

01 premiado votado
para cada curso

Não terá indicação de
coordenador(a) de curso
de pós-graduação



2.4 O processo de seleção dos premiados, se fará por voto. Os servidores mais votados de
cada setor serão os premiados.

2.5 Os gestores poderão indicar um servidor do seu setor para ser premiado, conforme
apresentado no quadro 1.

2.6 A indicação dos gestores será realizada por link individual do google forms encaminhado
via e-mail institucional dos mesmos.

2.7 Os critérios de escolha do servidor a ser votado ocorrerá de acordo com o perfil de
profissional esperado para o desempenho das funções. Só poderão ser votados os servidores
ou colaboradores com tempo mínimo de 6 meses em exercício.

2.8 Os itens a serem analisados na votação para a escolha dos premiados estão descritos no
Anexo 1 deste edital.

2.9 Em decorrência de empate nos votos o critério de desempate será o maior tempo de
serviço do servidor.

2.10 Os votos serão registrados via Formulários Google e estará impreterivelmente sob
responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Cada Órgão, Unidade Acadêmica,
Cursos de Graduação ou Pós-Graduação terá um link individual para votação com os nomes
dos servidores de cada setor.

2.11 Será permitido apenas um voto por servidor, o mesmo será verificado por meio do
número de matrícula SIAPE, ou, no caso dos bolsistas e terceirizados pelo número do
documento de identidade.

2.12 A divulgação dos resultados será feita por e-mail via processo Sei público a todos os
setores, e pelas redes sociais da Universidade Federal de Jataí e PROPESSOAS.

3. Cronograma

ATIVIDADE DATA HORÁRIO

Lançamento do edital 11/10/2022 Até as 17:00hs

Período de interposição de 11/10/2022 á 13/10/2022 Das 17:00hs do dia 11/10/2022 ás
17:00hs do dia 13/10/2022

Período de Votação de 14/10/2022 á 19/10/2022 Das 00:00hs do 14/10/2022 ás
23:59hs do dia 19/10/2022

Divulgação dos resultados 24/10/2022 Até as 17:00hs



Premiação Á definir Á definir

4. Da premiação

4.1 Os premiados receberão o certificado “PROFISSIONAL DESTAQUE UFJ 2022”. Será
enviado o convite da cerimônia de entrega aos premiados via e-mail.

4.2 A cerimônia de entrega terá sua data divulgada em breve, conforme calendário de
reuniões do Consuni para 2022.

5. Disposições gerais

5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ANEXO I
CRITÉRIOS PARA VOTAÇÃO

ITENS A SEREM ANALISADOS PARA VOTAÇÃO

1.  CONHECIMENTOS

Possui conhecimento sobre o processo de trabalho que lhe é atribuído; Possui
conhecimento sobre as ferramentas necessárias para realizar as atividades sob sua
responsabilidade; Possui conhecimento sobre as normas que regulamentam o seu
trabalho.

2. HABILIDADES

Desenvolve as atividades sob sua responsabilidade; Organiza recursos, agenda e
processos de trabalho de forma a realizar as atividades planejadas; Realiza suas
atividades evitando o retrabalho e mantendo a qualidade das entregas.

3. METAS

Atinge as metas conforme planejado; Atinge as metas com a qualidade esperada;
Atinge as metas dentro do prazo estipulado.

4. COMPORTAMENTO / ATITUDES

Satisfatório relacionamento interpessoal com os pares; Satisfatório relacionamento
com a chefia; Satisfatório relacionamento com o público; Respeito à diversidade;
Pontualidade no trabalho; Assiduidade no trabalho; Proatividade na utilização de seus
conhecimentos e habilidades para o alcance das metas planejadas; Capacidade de
identificar problemas e se oferecer de modo oportuno para ajudar; Propõe melhorias
em suas rotinas e processos de trabalho; Zelo e lisura no exercício da função pública.
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