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BASE DE CONHECIMENTO

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

QUE ATIVIDADE É?

Trata-se do processo de abertura de concurso público para a carreira do magistério superior. As

informações contidas neste processo farão parte do Edital de Abertura que será publicado pela

Divisão de Gestão de Lotação Docente (DGLD).

QUEM FAZ?

● Departamento de Ensino;

● DGLD/CPD

● CEPEx

● Protocolo

● Candidato

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

1 Departamento de Ensino

1.1 Inicia o processo criando o FORM. DE SOLIC DE ABERTURA DE CONC PUBLICO MAG SUPERIOR,

anexa os documentos necessários (Ata de reunião departamental e DOU da vacância);

1.2 Elabora e assina o despacho de encaminhamento como interessado a DGLD/CPD;

1.3 Havendo alguma pendência na documentação a ser encaminhada ao CEPEx, o Departamento

resolve a pendência, elabora e assina o despacho. Caso não seja possível, dá ciência e conclui o

processo.

2 DGLD/CPD

2.1 Analisa as documentações apresentadas;

2.1.1 Havendo alguma inconsistência que impossibilite o seguimento ao CEPEx, despacha o

processo em retorno ao Departamento de Ensino informando;



2.1.2 Caso seja possível sanar a pendência, o Departamento de Ensino resolve a pendência e

retorna ao item 1.2.

2.2 Na ausência de pendências, elabora e assina o despacho de encaminhamento como

interessado o CEPEx.

3 Departamento de Ensino

3.1 Após aprovação da banca examinadora, o Departamento de Ensino dá ciência aos candidatos

deferidos, bem como dá ciência à banca examinadora dos candidatos para que se manifestem

sobre impedimentos e suspeições, conforme resolução CEPEx nº 583/2021;

3.2 Caso haja manifestações de impedimento e/ou suspeição, o departamento deverá analisar

cada situação apresentada e, havendo necessidade, realizar a troca do membro;

3.3 Caso não haja o Departamento deverá anexar ao processo a ata de aprovação da banca

examinadora, declaração dos membros da banca examinadora, declaração de não impedimento

de cada membro titular e suplente;

3.4 Despacha e encaminha o processo à DGLD/CPD.

4 CEPEx

4.1 Após a aprovação da Banca Examinadora, é facultada a possibilidade de interposição de

recurso solicitando a impugnação de nomes da lista de membros da banca. Para esta etapa, o

candidato interessado deve se dirigir ao Protocolo, preencher e assinar o formulário físico com a

justificativa do recurso ou solicitar o peticionamento eletrônico do processo;

4.1.1 Protocolo abre processo eletrônico no SEI, anexa e autentica o formulário preenchido pelo

candidato.

4.1.2 Elabora e assina o despacho de encaminhamento como interessado ao CEPEx.

4.2 Analisa e julga o(s) recurso(s);

4.3 Concluído o julgamento de todos os recursos interpostos, a lista de indicação deverá ser

aprovada em reunião plenária departamental e encaminhada para homologação pelo CEPEx;

4.4 CEPEx aprova a documentação para abertura de concurso;

4.5 Anexa a resolução de aprovação;

4.6 Elabora despacho e encaminha o processo à DGLD;

4.7 DGLD verifica a necessidade de formação de processos de pagamentos de diárias, passagens e

pró-labore.

5 DGLD

5.1 Analisa as documentações apresentadas;



5.2 Havendo alguma inconsistência que impossibilite o seguimento ao CEPEx, despacha o

processo em retorno ao Departamento de Ensino informando;

5.3 Caso seja possível sanar a pendência, o Departamento de Ensino resolve a pendência e

retorna ao item 4.5.

5.4 Na ausência de pendências, elabora e assina o despacho de encaminhamento como

interessado o CEPEx.

6 DGLD/CPD

6.1 Elabora minuta do Edital de Abertura do concurso com base nos processos aprovados pelo

CEPEx;

6.2 Publica o Edital de Abertura do concurso no Diário Oficial da União;

6.3 Anexa o Edital no processo e publica no sistema administrativo;

6.4 Despacha e encaminha o processo ao departamento de ensino para inclusão dos documentos

da banca examinadora aprovada em reunião departamental.

7 Candidato

7.1 Caso o candidato pretenda entrar com recurso, é possível solicitar o peticionamento

eletrônico ou se dirigir ao protocolo físico para preenchimento e assinatura do formulário físico

do recurso desejado;

7.2 Para o peticionamento eletrônico, o candidato deverá aguardar a liberação de usuário

externo, após esta liberação pela STI, digitalizar a documentação, preencher o REQUERIMENTO

DE RECURSO SOBRE CONCURSO DOCENTE EFETIVO e anexar a documentação, se necessário;

7.3 Na hipótese de abertura de processo de recurso no protocolo físico, o candidato deverá se

dirigir ao Protocolo, preencher e assinar o formulário físico com a justificativa do recurso.

8 Protocolo

8.1 Abre processo eletrônico no SEI;

8.2 Digitaliza, anexa, autentica o formulário e a documentação complementar fornecida pelo

candidato;

8.3 Elabora e assina o despacho de encaminhamento ao CEPEx.

9 CEPEx

9.1 Analisa e julga o(s) recurso(s);

9.2 Vincula o processo de recurso ao processo do referido concurso.



QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

No FORM. DE SOLIC DE ABERTURA DE CONC PUBLICO MAG SUPERIOR é necessário ter as

assinaturas do Chefe de Departamento e Diretor da Unidade;

Para o item 4.7, o processo já está no SEI. Não sendo necessário o seu detalhamento.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

● FORM. DE SOLIC DE ABERTURA DE CONC PUBLICO MAG SUPERIOR

● Ata de reunião departamental

● DOU da vacância

● Edital de Abertura

QUAL É A BASE LEGAL?

● Resolução CEPEx/UFF nº 583, de 08 de dezembro de 2021;

● Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

● Constituição da República de 1988.


