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Provimento de Vaga 
Cargo Docente Efetivo 



Provimento 

da Vaga 

Vacância em decorrência de exoneração; 

Vacância em virtude de posse em outro 
cargo inacumulável; 

Vacância em decorrência de aposentadoria; 

Vacância em decorrência de falecimento; 

Movimentação (remoção/redistribuição). 



Fluxo 

 

 

 

1. DDP comunica a vacância à unidade acadêmica; 

2. Diante da informação, o Departamento e o Centro 
precisam definir o perfil para provimento da vaga, 
conforme os  Artigos 178 e 188 do Regimento da 
UFERSA: 

 

Compete ao Conselho de Centro:  

 

• Deliberar sobre preenchimento de vagas efetivas da carreira docente, 
mediante proposta fundamentada pelo Departamento;  

 

Compete à Assembleia Departamental:  

 

• Deliberar, em primeira instância, sobre o preenchimento de vagas efetivas 
da carreira docente;    

 

 

 

 

 

 



Atenção!!!! 

• De acordo com RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 004/2018, em seu Art. 11: as 
vagas que surgirem nas unidades de lotação serão objeto de processo seletivo de 
movimentação que atenda às prescrições daquela Resolução, de forma que as vagas 
remanescentes serão objeto de concursos públicos. 

• Porém... o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade dos concursos públicos 
com candidatos aprovados, não poderá ser objeto de processo seletivo de movimentação. 

• Ainda de acordo com a Lei n° 8112/90, o  concurso público tem  validade de até 2 (dois ) 
anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O prazo de validade do 
concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, com ampla divulgação. 

• O § 2°  do Art. 12  da Lei n° 8112/90 prevê que “não se abrirá novo concurso enquanto 
houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado”. 



Fluxo 

Desta forma é importante que a unidade acadêmica 
consulte a página da Progepe 
(https://progepe.ufersa.edu.br/) com informações sobre  
editais vigentes;  

• DDP – Setor de Ingresso e Dimensionamento – 
Concurso Público – Docente 
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Fluxo 



Fluxo 

• Se houver candidato aprovado em edital pra unidade 
acadêmica, é necessário que seja enviado memorando à 
DDP solicitando a nomeação; 

• Caso não tenha candidato aprovado em edital vigente pra 
unidade acadêmica, a chefia deve encaminhar à DDP o 
perfil da vaga para consulta interna de remoção; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluxo 

• Havendo docentes interessados na remoção , a DDP 
verificará a necessidade de abertura de Edital Interno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Não 

havendo 

docente 

interessado? 

Verificar Editais Vigentes para outras 
Unidades da UFERSA; 

Optar por Redistribuição (Chamada 
Pública); 

Optar por abertura de Concurso 
Público (CPPS); 

Ver a possibilidade de aproveitamento 
de Concurso de outras IFES. 



Para abertura de Concurso Público: 

• Unidade Acadêmica deve encaminhar Memorando para Comissão 

Permanente de Processos Seletivos solicitando abertura do Concurso Público 

(com cópia para PROGEPE e DDP); 

 



Informações 

Necessárias à 

Solicitação de 

Concurso 

Público 

 

Disciplinas/Área; 

Perfil; 

Numero de Vagas; 

Decorrência da Vaga; 

Regime de Trabalho; 

Pontos de Estudos para Prova Escrita e Didática; 

Formação da Banca Examinadora; 

Informar se foi verificado à existência de Edital vigente. 



Obrigado! 
Estamos à disposição para mais esclarecimentos pelo e-mail: 

sid.ddp@ufersa.edu.br. 

mailto:sid.ddp@ufersa.edu.br

