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SELEÇÃO SIMPLIFICADA 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

QUE ATIVIDADE É?  

A seleção simplificada é o ato administrativo que visa contratação temporária de 

excepcional interesse público no qual o Departamento de Ensino solicita a realização de 

procedimento a fim de selecionar candidato para substituir temporariamente docentes do 

quadro efetivo, que por ventura estejam afastados das atividades, nas situações previstas 

em norma legal. 

QUEM FAZ?  

DGLD/CPD - Divisão de Gestão da Lotação Docente 
 

 

COMO SE FAZ?  

1. DEPARTAMENTO DE ENSINO 

1.1. Inicia o processo: Pessoal: Seleção Simplificada para Contratação de Professor 

Substituto; 

1.2. Procede o cadastramento da Seleção Simplificada no Sistema CPD, deixando as 

datas e cronograma em aberto; 

1.3. Preenche o requerimento REQ. SOLIC. DE ABERT. DE SEL. SIMP. P/ PROF. 

SUBST. no SEI e anexa os documentos necessários para análise (PDF): 

 Ata de reunião departamental aprovando a utilização da vaga e a realização da 

seleção, identificando área de conhecimento, pesos específicos, classe, carga 
horária, titulações exigidas; 

 Documento comprobatório da vaga (BS, DOU ou Despacho); 

 Formulários 2 e 3 do Sistema CPD. 

1.4. Elabora e assina DTS indicando banca examinadora (composta por 3 membros 

efetivos e um suplente, além do secretário – todos da UFF) e anexa a Minuta da DTS 

no SEI; 

1.5. Elabora e assina despacho de encaminhamento e envia para a DGLD/CPD. 

2. DGLD/CPD 



2.1. A DGLD/CPD procede a análise dos documentos e do cadastro do Sistema CPD se 

não houver alguma pendência, havendo alguma pendência elabora e assina despacho 

de devolução para o departamento interessado para que seja corrigido; 

2.2. Caso a vaga a ser preenchida corresponda a vacância definitiva, o processo será 

submetido ao servidor responsável pelo Banco de Professores Equivalentes, com a 

finalidade de verificar a possibilidade de ocupação da vaga solicitada; 

2.3. Neste caso 2.3, na possibilidade de uso da vaga, o responsável pelo Banco elaborará 

despacho de autorização do uso da mesma para que o Coordenador da CPD assine; 

nos demais casos o trâmite segue diretamente para o item 2.5; 

2.4. No caso de algum problema com a vaga ou com os documentos, o processo será 

devolvido ao Departamento de Ensino para correção ou conclusão; 

2.5. Em situação de normalidade com documentação e vaga, será elaborado despacho de 

autorização de abertura de Seleção Simplificada para que o Coordenador da CPD 

assine; 

2.6. Contataremos o Departamento de Ensino por email para que preencham as datas de 

inscrição, seleção e o cronograma detalhado no Sistema CPD. 

2.7. Após a inserção das informações no sistema da CPD pelo departamento interessado, 

a DGLD/CPD elabora e assina despacho de autorização de abertura simplificada e 

elabora o Edital de Abertura, providencia a publicação do mesmo em DOU e a após 

anexa a publicação; 

2.8.  A DGLD/CPD informa ao Departamento de Ensino a publicação do edital de 

abertura, por email, enviando o mesmo em formato PDF; 

2.9. A DGLD/CPD publica o Edital no Sistema CPD para divulgação ao público em 

geral; 

2.10. A DGLD/CPD elabora e assina despacho de encaminhamento e envia o 

processo para o Departamento de Ensino para proceder as inscrições e seleção. 

3. DEPARTAMENTO DE ENSINO 

3.1. O Departamento de Ensino acompanha o processo de inscrições, deferindo ou 

indeferindo as mesmas no Sistema CPD durante o período das mesmas; Envia e- 

mail aos candidatos comunicando sobre deferimento/indeferimento da inscrição; 

Procede a seleção; Insere as notas no Sistema CPD; 

3.2. Gera os relatórios no Sistema CPD (Ata, mapa de Notas, Listas de Presença, 

Recursos, Respostas aos recursos e Declaração de Compatibilidade de Titulação 

elaborados pelo departamento), assina e insere no processo SEI; 

3.3. Elabora e assina despacho de encaminhamento para a DGLD/CPD para 

homologação dos resultados; 

4. DGLD/CPD 

4.1. Analisa a documentação da seleção, se houver pendência elabora e assina despacho 

para o departamento interessado para que seja resolvidas; 

4.2. Se não houver pendências elabora Edital de Homologação; 



4.3. Providencia publicação em DOU do Edital de Homologação; 

4.4. Publica o Edital de Homologação no sistema CPD; 

4.5. Insere a publicação em DOU do Edital de Homologação no processo SEI; 

4.6. Elabora e assina despacho para designar o processo para o servidor responsável pela 

Contração de Professores Substitutos para abertura dos processos individuais de 

Contratação; 

4.7. Conclui o processo. 
 

 
 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?  

 Possuir vaga disponível para preenchimento com Professor Substituto em acordo 

com a legislação vigente nos seguintes casos: 
 

I - vacância do cargo; 
 

II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou 
 

III - nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vicereitor, pró-reitor e diretor 

de campus. 
 

 A contratação de professores substitutos para suprir os afastamentos e licenças 

poderá ocorrer nos casos previstos nos artigos 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96-A, 

202 e 207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

 Ter aprovada em Plenária Departamental a utilização da vaga e a realização da 

Seleção Simplificada; 

 A carga horária do docente efetivo que gerou direito à contratação deve ser igual ou 

superior a carga horária exigida na seleção simplificada; 

 A DTS de designação da Banca deve ser publicado no Boletim de Serviço da UFF, 

sendo responsabilidade do Departamento o envio para publicação ao setor 

competente. 

 

 

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?  

 Requerimento de abertura de processo seletivo constando informações como área de 

concentração, carga horária, classe e vaga a ser ocupada; 

 Ata de plenária departamental aprovando a realização da seleção; 

 Documento comprobatório da vaga; 

 Determinação de Serviço (DTS) designando 3 docentes para compor a banca, assim 
como um suplente e um secretário; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art84
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art84
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art91
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art91
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art95
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art95
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art96a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art96a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art207


 Formulários 2 e 3 gerados no Sistema CPD; 

 Documentos do resultado da seleção: Ata, mapa de Notas, Listas de Presença, 

Recursos, Respostas aos recursos e Declaração de Compatibilidade de Titulação 

elaborados pelo departamento. 

 

Observação: É necessário que o Departamento preencha o requerimento com as 

informações solicitadas e inclua os documentos no processo para as devidas análises. 

 

 

QUAL É A BASE LEGAL?  

 Artigo 37, IX da Constituição Federal de 1988 

 Lei nº 8.112/90 

 Lei nº 8.745/1993 

 Decreto nº 7.485/2011 

 Decreto nº 8.260/2014 

 Resolução CEP nº 264/2015 

 Orientação Normativa SRH/MP nº 05/2009 
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